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Gleðileg jól

Frá ritstjóra
„Ég vil því hvetja ykkur, ágætu félags
menn, til að leggja samtökunum allt
það lið sem þið getið og reyna eftir
fremsta megni að efla starfið og fá fleiri
einstaklinga til liðs við okkur. Það eykur
kraft og þrótt samtakanna í heild og
gerir Hjartaheill færari um að sinna sínu
mikilvæga þjónustuhlutverki í þágu
félagsmanna sinna og skjólstæðinga.
Stöndum saman og eflum samtökin
okkar til enn frekari dáða.”

Þórir S. Guðbergsson

Fram til dáða
Formaður Hjartaheilla, landssamtaka
hjartasjúklinga, Guðmundur Bjarnason,
og formaður Hjartaheilla á höfuðborgar
svæðinu, Sveinn Guðmundsson, hvöttu
fundargesti á aðalfundum til að taka
höndum saman og efla baráttuanda
félaganna á komandi tímum. Guðmundur
Bjarnason endar orð sín með þessum
hætti:

Biðtími styttist
Sveinn Guðmundsson sagði að verkefni
félaganna væru enn mörg og afar brýn og
að ekki mætti láta deigan síga. Eru þetta
orð að sönnu og er skylt og sjálfsagt að
nefna það í stuttum pistli sem Þorbjörn
Guðjónsson, sérfræðingur í lyf- og hjarta
lækningum segir í sinni grein um sögu
hjartaþræðinga á Íslandi. Á síðustu árum
og allt þar til nýja hjartaþræðingartækið
var tekið í notkun síðastliðið haust var
biðtími eftir hjartaþræðingum nokkrir
mánuðir og vita allir, ekki síst þeir sem
bíða, hvað biðtími og óvissa getur haft

kvíðavekjandi áhrif á sjúklinga. Nú hefur
skyndilega brugðið til betri vegar meðal
annars fyrir tilstuðlan Hjartaheilla og
velunnara þeirra. Biðtími hefur styst
verulega og eykur það eðlilega öryggi
fólks og flýtir fyrir greiningu sem getur
haft verulega þýðingu fyrir sjúklinga.
Því fyrr sem unnt er að grípa til aðgerða
vegna ýmissa hjarta- og æðasjúkdóma
svo og annarra sjúkdóma þeim mun
meiri líkur eru til þess að hægt sé að bæta
líðan sjúklings með öflugri meðferð og
auka þannig einnig öryggi aðstandenda
og líðan þeirra. Verkefnin eru mörg og
brýn. Við höfum enn verk að vinna.
Starfsemi Hjartaheilla skiptir máli fyrir
þúsundir Íslendinga.
Við tökum því undir með formönnum
félaganna og hvetjum velunnara alla til
dáða á nýju ári um leið og við óskum
ykkur og aðstandendum ykkar öllum,
nær og fjær, gleðilegra jóla og mikillar
farsældar á komandi árum.

Fastanefndir Hjartaheilla
Laga- og skipulagsnefnd
Vilhjálmur Vilhjálmsson
Sigurður Helgason
Andri Júlíusson 		
Erna Lúðvíksdóttir
Auður Ólafsdóttir
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Aðsendar greinar eru á ábyrgð höfunda.

Kæri félagi.
Við í stjórn Hjartaheilla sendum ykkur okkar bestu
kveðjur.
Nú nýverið lauk einu stærsta verkefni sem við höfum
tekist á við, það er söfnunin fyrir þriðja hjartaþræðinga
tækinu á hjartadeild Landspítalans við Hringbraut.
Við einsettum okkur í upphafi að safna 25 milljónum
til þessa verkefnis og það tókst og gott betur, því við höf
um skilað kr. 32,2 milljónum til kaupanna. Við erum
stolt af þessu og flytjum öllum þeim sem lögðu hönd
á plóg okkar bestu þakkir, því án víðtækrar samstöðu
hefði þetta ekki tekist.
Við höfum ekki látið gera ný jólakort fyrir þessi jól. Hér
á skrifstofunni eru til nokkrir pakkar af eldri kortum.
En fyrir þá sem vilja leggja samtökunum lið látum við
fylgja með reikningsnúmer samtakanna sem er:

1175 – 05 – 761303 kt. 511083 – 0369.

Með bestu kveðjum og óskir um gleðileg jól
				

stjórnin

Hvað gerðir þú
við peningana?
Frúin í Hamborg.
Kannski kunnið þið þennan leik sem er í því fólgin
að tveir keppa. Annar víkur sér að hinum og spyr:
„Hvað gerðir þú við peningana sem frúin í Hamborg
sendi þér?“ Þú mátt ekki segja já, ekki nei, ekki hvítt
og ekki svart. Hvað keyptirðu?
Að því loknu hefst samtalið og má svarandi segja öll
orð nema þessi fjögur.
Dæmi: Ég keypti mér flugvél.
Spyrjandi: Hvað segirðu. Keyptirðu þér flugvél?
Svarandi hugsar sig um andartak, hann má ekki
segja já, því að þá er hann úr leik. Hann svarar því:
„Rétt er það, minn kæri. Ég keypti mér flugvél.“
Spyrjandi: Og hvernig var hún á litin . . . Og svo
reynir spyrjandinn að haga spurningum sínum
á þann veg að hinn lendi í ljónagryfju og segi
annaðhvort já, nei, hvítt eða svart í hita leiksins.

Síðumúla 6, 108 Reykjavík. Sími 552 5744

Ólygin sagði mér
Lítill gaur kom heim til mömmu
sinnar og spurði: Mamma, veistu
hver er munurinn á lækni og
bifvélavirkja?
Mamma hans gat ekki svarað alveg strax svo að sá
litli hélt áfram: Svarið er augljóst, mamma. Læknirinn
þvær sér um hendurnar eftir að hann fer á salernið.
En bifvélavirkinn þvær sér um hendurnar áður en
hann fer á salernið.
Tveir gamlir sjóarar hittust á förnum vegi.
Eftir stutt samtal segir Siggi: Hvað þykir þér
skemmtilegast í lífinu, Donni minn?
Donni hugsar sig um andartak og segir:
Sjómannadagurinn og kynlíf.
Siggi vill vita eitthvað nánar um svörin og spyr:
Og hvort þykir þér nú skemmtilegra?
Donni þurfti ekki langan umhugsunarfrest:
Sjómannadagurinn, því að hann er oftar.
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Ársskýrsla stjórnar Hjartaheilla
á höfuðborgarsvæðinu
Stiklað á stóru úr skýrslu formanns frá árinu 2008
Hér á eftir verður stiklað á stóru úr ársskýrslu stjórnar Hjartaheilla á höfuðborgarsvæðinu og
ýmsum þáttum sleppt sem einnig koma fram í ársskýrslu landssamtakanna á aðalfundi þeirra.
Stjórnin var skipuð eftirtöldum árið
2008:
Stjórn:
Sveinn Guðmundsson, formaður
Davíð Ingason, varaformaður
Þórir Sigurbjörnsson, ritari
Óskar Árni Mar, gjaldkeri
Björn Ófeigsson, meðstjórnandi
Sævar Pálsson, meðstjórnandi
Varastjórn:
Haraldur Finnsson
Sverrir Haraldsson
Þórarinn Guðnason
Félagar
Félagar í félagi Hjartaheilla á höfuð
borgarsvæðinu eru nú 1458 talsins og var
mæting á aðalfundi í haust all sæmileg
miðað við aðstæður. Formaður félagsins,
Sveinn Guðmundsson hafði orð á því að
meðalaldur á fundinum væri e.t.v. í hærra
lagi og hvatti hann fundargesti eindregið
til að velta fyrir sér endurnýjun í félaginu
og með hvaða hætti væri best hægt að

Skýrsla formannsins var fróðleg og athyglisverð.
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fjölga félögum á komandi árum. Taldi
hann verkefnin mikilvæg, mörg og afar
brýn sem væru framundan og að ekki
mætti láta deigan síga í baráttu gegn ill
vígum hjartasjúkdómum. Það væri eitt af
aðalmarkmiðum félaganna að reyna að
bæta hag og líðan sjúklinga og fjölskyldna
þeirra sem best. Einnig taldi hann for
varnar- og fræðslustarfið ekki síður
mikilvægt. Benti hann meðal annars á í
þessu sambandi að félagið væri sennilega
ekki nægilega sýnilegt meðal þjóðarinnar
og þyrfti að hugsa málið niður í kjölinn
og finna einhverja snjalla bardagaaðferð í
nútíma þjóðfélagi þar sem keppnin væri
afar hörð.
Félagsmenn og aðstandendur þurfa
stuðning
Eins og alþjóð veit hefur kreppan á Íslandi
á sér mörg andlit. Með sparnaði í ríkis
rekstri, hækkun komugjalda á sjúkrahús
og göngudeildir, hækkun lyfja o.s.frv. þur
fa margir sjúklingar að hugsa sig tvisvar
um hvort eða hve oft þeir leita læknis. Sjá
má í hendi sér að þeir sjúklingar til dæmis

Formaður, Sveinn Guðmundsson.

sem missa atvinnu og hafa úr litlum fjár
munum að spila, þurfa að velta fyrir sér
hverri krónu. Frá sjónarhóli sálfræðinnar
getur atvinnumissir valdið miklum sál
rænum efiðleikum og séu menn með
alvarlega eða lífshættulega sjúkdóma að
auki, geta afleiðingarnar orðið mjög af
drifaríkar. Margar fjölskyldur eiga því
miður um sárt að binda og er hugur
okkar hjá þeim á erfiðum tímum. Í hjört
um okkar búa hlýjar kveðjur og óskir um
gott gengi.
Til allrar hamingju erum við svo heppin
að hafa starfsmenn á skrifstofunni sem
sjálf hafa reynt hvernig það er að veikj
ast af kransæðaþrengslum eða öðrum
hjartasjúkdómum eða eiga barn með al
varlega hjartagalla. Á undanförnum árum
hafa félagar og aðstandendur þeirra leit
að talsvert til starfsmannanna bæði með
símaviðtölum og með komu sinni á skrif
stofuna. Á síðustu mánuðum má greina
aukningu í fjölda þeirra sem leita til starfs
mannanna með ýmis vandamál, ekki hvað
síst til að fá útrás fyrir áhyggjur sínar og
framtíðaráætlanir. Þakkarvert er að eiga
slíka starfsmenn sem geta líka sinnt þess
um þætti þjónustunnar við félaga í Hjarta
heill, en jafnframt vekur það okkur enn
til umhugsunar um hvort ekki þurfi að

sinna þessum félögum og aðstandendum
þeirra enn betur en við höfum getað fram
til þessa. Áður hefur verið minnst á það
hve mikilvægt það var þegar Margrét
Albertsdóttir, félagsráðgjafi, kom til starfa
hjá SÍBS og hvernig hún hefur einnig nýst
í þjónustu fyrir landssamtökin, meðal
annars fyrir styrktarsjóð Hjartaheilla
með viðtölum sínum og greinargerðum.
Sannarlega er mikil þörf á því að auka
starfshlutfall hennar og vonandi verður
það hægt sem allra fyrst.

Vestifjörðum og Norðvesturlandi og tók
ferðin 7 daga. Á öllum þessum stöðum
var reynt að hafa sem besta samvinnu við
heilbrigðisstarfsfólk á hverjum stað eða
starfsmenn heilsugæslustöðva.
Hjartadagurinn er haldinn á heims
vísu síðasta sunnudag í september ár
hvert og var hann að þessu sinni haldinn
28. september í Kópavogi og í samvinnu
við Hjartavernd og Neistann eins og áður,
en Hjartavernd er aðildarfélagi Alþjóða
hjartasambandsins.

gengið ótrúlega vel miðað við ástand
þjóðarinnar í fjárhagsmálum og miklli
efnahagslegri óvissu á öllum sviðum. Söfn
uðust í allt um 32,2 milljónir sem unnt
var að afhenda Landspítala Háskólasjúkra
húsi í haust. Vinnubrögð bæði hjá Stöð
2 og Sagafilm voru framkvæmd af mikilli
fagmennsku og góðu viðmóti. Enn á ný
komum við á framfæri þakklæti til allra
þeirra sem lögðu hönd á plóginn í þessu
mikilvæga verkefni okkar.

SÍBS-lestin og hjartadagurinn
Sveinn Guðmundsson minntist einnig á
ferðir starfsmanna SÍBS og Hjartaheilla
út á land þar sem landsmönnum er boðið
upp á mælingu á blóðfitu, blóðþrýstingi
og súrefnismettun í blóði. Taldi hann
þetta afar merkilegt framtak eins og
kemur líka fram í skýrslu á aðalfundi fé
lagsins. Greining á sjúkdómum skiptir
afar miklu máli fyrir framgang sjúkdóma
og því fyr sem hægt er að greina sjúkdóma
þeim mun meiri líkur eru til þess að hægt
sé að lækna þá eða halda þeim í skefjum
og auka lífsgæði sjúklinga.
Haustið 2008 var farið á 11 staði á

Hjartaheill 25 ára
Eins og flestum lesendum blaðsins er
kunnugt átti að halda upp á afmæli
landssamtakanna með veglegri söfnun á
landsvísu fyrir nýtt hjartaþræðingatæki
á haustdögum 2008. Var sagt frá söfn
uninni sem fór fram á Stöð 2 þann 28.
mars sl. í síðasta tölublaði og verður
gangur mála ekki tíundaður hér, en yfir
skrift kvöldsins var: ÖLL ÞJÓÐIN - EITT
HJARTA. Söfnuninni var sem sagt frestað
fram að vordögum árið eftir vegna al
varlegra efnahagslegra áfalla hjá þjóðar
skútunni og lá við um tíma að hún færi
alveg á hvolf. Segja má að söfnunin hafi

Lyfjareglugerð
Þann 1. mars síðastliðinn tók gildi
reglugerð um greiðsluþátttöku sjúkra
trygginga við kaup á lyfjum. Í 5. grein
reglugerðarinnar er að finna ákvæði sem
hafa veruleg áhrif á meðferð félagsmanna
Hjartaheilla. Þá er átt við skerðingar
ákvæði varðandi greiðsluþátttöku í
blóðfitulækkandi lyfjum (C 10 A), sem í
daglegu tali eru nefnd statín.
Það hefur verið vitað í rúman áratug
að statín skipta sköpum í meðhöndlun
hjartasjúklinga. Sú vissa liggur fyrir í
fjölmörgum vísindalegum rannsóknum,
sem gerðar hafa verið á þessum lyfjaflokki.

Óskar Árni Mar fær viðurk
enningu fyrir góð og vel unn
in störf í
þágu Hjartaheilla.

stólum.

Holl og góð næring var á boð

kað erindi um svefntruflanir.

Rögnvaldi Sæmundssyni þak

Fundargestir hlusta með ath

ygli.
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framtíðar yrði ekki tekin skyndiákvörðun
um slíka hluta sem átt hafði sér stað og
samtökin upplýst fyrirfram.
Mikilvægt er fyrir sjúklingasamtök
eins og Hjartaheill að standa vörð um
skjólstæðinga sína.

Guðrún Bergmann, formaður Neistans og
starfsmaður Hjartaheilla.
Stöðugt bætast við nýjar rannsóknir, sem
benda ótvírætt til þess að jafnvel eigi að
stefna að enn meiri lækkun en nú er miðað
við. Statín eru kjölfestan í meðferð þeirra
fjölmörgu, sem hafa fengið hjartaáföll eða
eru í mikilli hættu á að fá hjartaáföll í ljósi
áhættuþátta eða ættarsögu. Samkvæmt
meðferðarleiðbeiningum landlæknisem
bættisins skulu þeir sem hafa staðfestan
hjartasjúkdóm eða sykursýki vera á
statínmeðferð.
Umrædd reglugerð heimilar greiðslu
þátttöku í lægstu skömmtum vægasta
statínsins. Vitað er að slík meðferð er
ekki nægilega kröftug fyrir stóran hóp
sjúklinga. Þessi vissa veldur miklum
áhyggjum og er látin í ljós megn óánægja
með þau ákvæði reglugerðarinnar, sem
takmarkar svo um munar réttindi hjarta
sjúklinga til að fá þá bestu meðferð sem
unnt er að veita hverju sinni.
Formaður Hjartaheilla á höfuðborgar
svæðinu skrifaði heilbrigðisráðherra bréf
vegna þessa og haldinn var fjölmennur
fundur í ráðuneytinu þar sem farið var
yfir málin og lofaði ráðherra því að til
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Hagfræðistofnun HÍ
Í tíð fyrri stjórnar kom upp hugmynd um
samstarf við Hagfræðistofnun Háskóla Ís
lands. Ætlunin með þessu var að sýna
fram á að lækning og endurhæfing er
hagnaður en ekki bara kostnaður eins og
gjarnan hefur verið horft á. Því miður
vegna stöðu mála á fjármálamörkuðum
í fyrra var ekki talið hægt samtímis að
fara af stað með þetta verkefni og rekið
var átakið vegna söfnunar í tilefni af
afmæli Hjartaheilla. Málið var því sett í
biðstöðu. Stjórnin telur hins vegar þetta
vera verðugt verkefni og nauðsynlegt er
að fara í það sem allra fyrst á næsta ári ef
kostun fæst á þetta.
Framtíðarsýn Hjartaheilla
Við lok skýrslu stjórnar kom formaðurinn

inn á hvað það þýðir í raun „að selja hug
mynd” og að peningar væru hreyfiafl hlut
anna í þessum heimi. Lagði hann ríka
áherslu á allt það þýðingarmikla sjálf
boðastarf sem unnið er bæði hjá Hjarta
heillum og annarra sambærilegra félaga
hér á landi. Engu að síður þyrftum við
að gera okkur grein fyrir því að lögmál
„seldrar hugmyndar” lýtur sömu lög
málum og öll önnur viðskipti. Viðskipta
vinurinn þarf að kynna sér vöruna áður
en hún er keypt og hann þarf líka að vita
hvað hún kostar.
Taldi Sveinn nauðsyn á að félagsmenn
væru sívakandi yfir stefnumótun félagsins
og markmiðum þess og þyrfti sérstak
lega að huga að nýjum félagsmönnum
og hvernig unnt væri að gera Hjartaheill
enn sýnilegra meðal landsmanna. Væri
nauðsynlegt að eyða þeim hugsunarhætti
að ekki mætti ræða um hjartasjúkdóminn,
sérstaklega meðal ungs fólks. Hægt væri
t.d. að undirstrika nauðsyn þess að ræða
opinskátt um hjartasjúkdóma með því
að bæta við til áherslu í heiti samtakanna
Hjartaheill-íslensku hjartasamtökin.

Ásgeir Þór Árnason, framkvæmdastjóri Hjartaheilla og Pétur Bjarnason, framkvæmdastjóri
Happdrættis SÍBS.

Lánið í óláninu

Haraldur Finnsson

Heppnir sjúklingar
„Mikið erum við nú heppnir að hafa
fengið fyrir hjartað“ datt upp úr einum
félaganna í D-hópnum í HL-stöðinni þar
sem við vorum að klæða okkur eftir góða
æfingu og frískandi sturtubað. Umræð
urnar í búningsklefanum voru að venju
fjörugar og fjölbreyttar en nú þögnuðu
allir. Svo spurði einhver hvort viðkom
andi væri orðinn endanlega ruglaður.
„Nei“, sagði félaginn, „margir sjúk
dómar sem herja á okkar aldurshóp eru
þannig að sjúklingurinn getur sáralítið
gert sjálfur til að vinna gegn honum.
Hann verður að treysta á læknana og
lyfin. Við sem höfum fengið æðaþrengsli
og jafnvel kransæðastíflu getum haft af
gerandi áhrif á framgang sjúkdómsins
með líferni okkar, mataræði og ekki síst
með líkamsþjálfun“.
Þetta vakti okkur til umhugsunar og
sáum strax rökin í þessu. Auðvitað skipt
ir hollt mataræði og líkamsþjálfun máli
í baráttu við flesta eða alla sjúkdóma,
en í fáum tilvikum eru tengslin svo bein
og rækilega sönnuð eins og í hjartasjúk
dómum. Ég áttaði mig á að ég var
sjálfur dæmi um þessi tengsl. Ég fékk
kransæðastíflu fyrir 11 árum, var þræddur,
fóðraður og viðgerður á Landspítalanum
af mikilli fagmennsku og var svo heppinn
að komast fljótlega að í HL-stöðinni í
Reykjavík og þar hef ég sótt æfingar síðan.
Árangurinn er sá að ég er með betra þrek
próf en fyrir 10 árum. Líklega var ég bara

heppinn að fá þessa viðvörun. Væri lík
lega annars þreklaust skar.
Fræðslan, fjölskyldan og framhaldið
Að fá lífshættulegan sjúkdóm er áfall og
margt flýgur um hugann. Hvað geri ég
nú? Áfallið hittir fjölskylduna líka fyrir.
Fræðsla um sjúkdóminn, afleiðingar og
mótvægisaðgerðir, eins og nú er fínt að
segja, skipta miklu. Á Reykjalundi og
HL-stöðvum fer fram svokölluð stigs II
þjálfun og endurhæfing fyrir þá sem hafa
farið í aðgerðir vegna hjartasjúkdóma af
ýmsu tagi. Þar fer fram þjálfun, ráðgjöf
og ekki síst fræðsla. Þarna fá sjúkling
arnir tækifæri til að hugsa sinn gang og
leggja á ráðin um framtíðina. Aðstandend
um er einnig boðið á fræðslufundi til að
upplýsa um hvaðeina er snertir áfallið
og afleiðingar þess. Þetta er mikilvægur
þáttur því miklu skiptir að allir fái sömu
skilaboðin. Annars er hætta á ofverndun
fjölskyldunnar, að alls ekki megi gera
þetta eða hitt því þá sé bráð hætta á ferð
um. Slíkt getur gert viðkomandi veikari
en hann raunverulega er og tafið fyrir
uppbyggingu á þreki og þoli. Ég minn
ist enn orða Magnúsar Jónassonar, hjarta
læknis á Reykjalundi, á svona námskeiði
þar sem hann sagði að hjartasjúklingar
mættu gera flest utan að ganga berserks
gang!
Þegar þessu stigi lýkur eftir 4-6 vikur
þá getur viðkomandi valið sér framhaldið.
Hann getur valið sér leið til að viðhalda

þjálfuninni og helst efla sig. Úr fjölmörgu
er að velja en mestu skiptir að velja fram
haldið af raunsæi. Velja eitthvað sem
hentar en hefur í sér það aðhald sem þarf.
Þjálfunin verður að vera stöðug, reynslan
sýnir að stutt „átök“ skila litlu. Óformin
mega ekki enda heima í sófanum. Leiðin
sem ég hef farið er að halda áfram í HLstöðinni. Ég hef verið í sama hópnum í
bráðum 10 ár. Þar er ákveðinn kjarni sem
hefur verið býsna staðfastur og nú má
segja að þarna sé saman kominn félaga
hópur sem á haustin bíður óþreyjufullur
eftir að æfingar hefjist. Félagsskapurinn
verður hluti af þjálfuninni og er alls ekki
sá lítilvægasti. Þar með verður þetta
endurhæfing fyrir bæði líkama og sál.
		

Haraldur Finnsson

D-hópurinn í HL-stöðinni í Reykjavík vorið 2009. Höf. er með bláa ennisbandið.
VELFERÐ



Hjartaheill
í Vestmannaeyjum
Líknarfélög í Eyjum blása sjaldan í lúðra,
en verkin tala
Formaður Hjartaheilla í Vestmannaeyjum, Hjörtur Hermannsson, tekinn tali að loknum aðal
fundi Landssamtakanna sem nýlega afhentu Landspítalanum 32,2 milljónir til kaupa á hjarta
myndgreiningatæki af fullkomnustu gerð.
fáir bætast við í félögin okkar. Ég veit ekki
betur en að það sé eitt af markmiðum
okkar að geta lagt félögin niður hvert á
fætur öðru og að Ísland verði helst laust
við alla hjarta- og æðasjúkdóma sem allra
fyrst.”
Síðan sagði Hjörtur stuttlega frá
félaginu í Vestmannaeyjum og þegar við
náðum tali af honum báðum við hann að
segja okkur aðeins ítarlegar frá félaginu
þar sem hann hefði verið 9 ár sem stýri
maður skútunnar.

Hjartaheill í Vestmannaeyjum er félag
innan Landssamtaka Hjartaheilla, en
slík heimafélög eru starfrækt víða um
land. Félagið í Eyjum var sett á laggirn
ar 29. nóv. árið 1990 og fagnar því 20
ára afmæli að ári. Í fyrstu stjórn félags
ins sátu þau Eiríkur Bogason, formaður,
Axel Ó. Lárusson, gjaldkeri, Þóra Bern
ódusdóttir og Ásta María Ástvalds
dóttir. Í varastjórn voru Auðberg Óli
Valtýsson og Hjálmar Eiðsson. Endur
skoðendur félagsins voru Jón Hauks
son, Ingvar Sigurjónsson og Hafsteinn
Ágústsson.
Núverandi formaður, Hjörtur Hermanns
son, sem gegnt hefur því embætti síðan
1999, var nýkominn af aðalfundi Sam
takanna þegar við náðum tali af honum
stutta stund. Að þessu sinni var aðal
fundur Hjartaheilla haldinn á Landspítal
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anum, að gefnu tilefni, þar sem afhentar
voru tæplega 40 milljónir króna eftir
landssöfnun sem fór fram meðal annars
á Stöð 2 snemma á þessu ári. Ákveðið
hafði verið að gefa Landspítalanum allan
ágóða af söfnuninni til kaupa á nýju og
fullkomnu hjartamyndgreingatæki sem
fundargestum var boðið að skoða í lok
fundarins.
Hjörtur var einn af ræðumönnum sem
stigu í ræðustól undir liðnum „önnur
mál” og minntust ræðumenn á undan
honum á litla nýliðun í samtökunum og
að gera þyrfti átak til að kynna samtökin
og fá fleiri félaga til liðs við þau.
Hjörtur hóf mál sitt með sinni al
kunnu stillingu og hógværð, þakkaði frá
farandi stjórn gott starf og góðar umræður
á fundinum og bætti síðan við:
„Góðir félagar. Þið kvartið yfir því að

Hjörtur: Það er svolítill galdur að geta
staðið svona lengi við stýrið. Best er að
halda sem fæsta stjórnarfundi svo að
stjórnin fari ekki að stinga upp á aðalfundi
og leggja til að ný stjórn verði skipuð!
Annars er staðreyndin sú að við
höldum tiltölulega fáa stjórnarfundi, en
ræðumst oft við og köllum saman stjórn
þegar ákveðin mál liggja fyrir og þá eink
um í sambandi við safnanir og gjafir sem
félagið hefur afhent hér í Eyjum. Ég tel
að meginmarkmið félagsins sé að búa í
haginn fyrir þá sem greinast með hjartaog æðasjúkdóma, og styðja og styrkja
þá sem hafa gengist undir uppskurði,
farið í aðgerðir eða þjást af tengdum sjúk
dómum. Og svo auðvitað að reyna að veita
upplýsingar um sjúkdómana og einkenni
þeirra svo að sem flestir sjái í tíma hvaða
forvarnir duga best til að koma í veg fyrir
sjúkdómana eða að sjúkdómarnir versni
hjá þeim sem þegar hafa verið greindir.
Við spyrjum Hjört hvort það sé nauð
synlegt að hafa greinst með hjartaog æðasjúkdóma til að geta gengið
í félagið.

efni í gott upplýsingarit og til hvatn
ingar öllum líknarfélögum að halda
áfram góðu starfi og leggja hönd á
plóginn - því víða er pottur brotinn.
Okkur langaði þó í lokin til að spyrja
Hjört um eitt atriði enn sem skipt
hefur marga máli og á eftir að nýtast
tugum og hundruðum enn.
Þú nefnir þrekhjól, Hjörtur. Eruð þið
með HLstöð hér í Eyjum?

Hjörtur: Flestir í félagi okkar eru
sjúklingar en því fer fjarri lagi að þetta sé
lokaður félagsskapur. Allir eru hjartanlega
velkomnir meðan húsrúm leyfir, eins og
þar stendur.
Aðstandendur, ættingar og vinir geta
gengið í félagið og styrkt það með marg
víslegum hætti. Allir velunnarar félag
sins eru velkomnir sem félagar og því
fleiri sem við erum þeim mun sterkari
verður samtakamátturinn. Ég vil líka koma
því á framfæri hér að við erum afskaplega
þakklát öllum þeim sem styrkt hafa félagið
sem eingöngu er rekið af árgjöldum og svo
gjöfum frá einstaklingum, fyrirtækjum og
vinnustöðum. Við höfum mætt vinarþeli
og velvild hvar sem við höfum borið niður
og t.d. höfum við söfnunarbauka víða í
bænum og það hlýjar okkur um hjarta
rætur að sjá að unglingarnir gefa mest í
baukana þar sem þeir safnast saman sem
sýnir okkur að unga kynslóðin er efni
leg og við verðum að gera allt fyrir hana
sem við getum til að styðja þá og styrkja,
hvetja og örva til allra góðra verka.
Þú segir að eitt af markmiðum félagsins sé að búa í haginn fyrir þá
sem þegar eru greindir með sjúk
dóminn og fyrirbyggja að aðrir fái
hann. Við höfum fréttir af því að fé-
lagar í Hjartaheill í Vestmannaeyjum
hafa haft vakandi augu varðandi
endurhæfingu og tækjakost sem
gæti komið að gagni í baráttu við
þennan válega sjúkdóm sem leggur
að velli nærri tvo Íslendinga á dag að
meðaltali.
Hjörtur: Líknarfélög blása ekki oft í lúðra
eða berja bumbur til að auglýsa hvað þau
reyna að gera fyrir samfélagið. Kvenfélög,
Slysavarnardeildir, Lionsklúbbar, Odd
fellóar, Kiwanisklúbbar, soroptimistar
og önnur félög hafa stutt svo við bakið

á sjúkrahúsum og sjúkrastofnunum í
landinu að maður spyr sig stundum hvar
heilbrigðismál væru stödd á Íslandi ef
fórnfúsra handa félaganna nyti ekki við.
Félagið okkar hefur reynt að leggja hönd
á plóginn og þá oft í samvinnu við lands
samtök Hjartaheilla og get ég nefnt sem
dæmi hjartalínurits- og greiningartæki,
sem við gáfum árið 2000 til Heilbrigðis
stofnunar Vestmannaeyja og nokkru síðar
gáfum við um eina milljón til kaupa á
ómsjártæki fyrir stofnunina. Ekki alls
fyrir löngu gáfum við þeim tvö hjartastuð
tæki ásamt kennslubúnaði, en við höfum
gefið allst þrjú stuðtæki í bænum sem við
teljum vera mikið öryggisatriði. Tvisvar
sinnum hefur félagið staðið fyrir blóðfituog blóðþrýstingsmælingum í tengslum
við alþjóðlega hjartadaginn, við höfum
gefið þrekhjól í endurhæfingarstöðina og
þannig mætti áfram telja.
Síðastliðið sumar gáfum við svokallað
Holter-tæki og tóku landssamtökin þátt í
því að einum þriðja hluta. Tæki þetta er
unnt að bera á sér og kemur í veg fyrir
að notandinn þurfi að leggjast inn á
sjúkrastofnun meðan á rannsókn stendur.
Tækið er afar fullkomið og skráir niður
í einn, tvo eða þrjá sólarhringa hvernig
hjartsláttur og starfsemi hjartans virkar.
Mér er ljúft að geta þess hér að hjartagóð
kona hér í bæ frétti af þessari gjöf, kom
til okkar og sagði að hún hefði þurft að
nota svona tæki og vissi af eigin raun hvað
það gæti verið lífsnauðsynlegt. Hún gaf fé
laginu eina milljón og munar um minna.
Þökk sé henni fyrir sinn rausnarskap.
Sömuleiðis gat þakklátur forstjóri
Heilsugæslunnar þess í þakkarávarpi sínu
að tækið kostaði meira en sú upphæð sem
hann fengi til tækjakaupa á yfirstandandi
fjárhagsári.
Við sáum í hendi okkar að Hjörtur
hafði miklu meira að segja sem væri

Hjörtur: Mér er mikil ánægja að því að
kynna ykkur hjarta- og lungna endur
hæfingarstöðina við Heilbrigðisstofnuni
na svo vinsæl sem hún er og svo mikið
gagn sem hún gerir þeim sem hana sækja.
Hún var sett á laggirnar árið 2006 og
komu hér tveir sjúkraþjálfarar frá HL
stöðinni í Reykjavík til að aðstoða við un
dirbúning. Við gáfum hlaupabretti og 2
þrekhjól og bættum svo nýlega við þriðja
þrekhjólinu.
Sjúkraþjálfararnir Anna Huld Inga
dóttir og Hildur Sólveg Sigurðardóttir
annast að mestu alla þjálfun og sjá um
reksturinn sem hefur blómstrað í þessi
ár og á sífellt meiri vinsældum að fagna
meðal þeirra sjúklinga sem þangað sækja.
Góð samvinna er einnig við starfsmenn
stofnunarinnar og hjartalækninn, Sigurð
Hjört Kristjánsson.
Meginmarkmið stöðvarinnar er eins og
annarra stöðva að endurhæfa þá sem hafa
farið í aðgerðir eða uppskurði eða er vísað
af lækni og sérfræðingum til frekari æf
inga undir faglegri stjórn sjúkraþjálfara.
Við þökkum Hirti fyrir samtalið og upp
lýsingarnar. Mörgum atriðum höfum við
sleppt eins og áður er minnst á, meðal
annars svokölluðum formannafundi lands
samtakanna sem haldinn var fyrir ári í Vestmannaeyjum. Hjörtur í brúnni skipulagði með
félögum sínum fjölmennan formannafund
allra félaga innan Hjartaheilla og var gerður
góður rómur að gestrisni og höfðingjaskap
Eyjamanna sem fóru með þátttakendur um
alla Heimaey, skoðuðu náttúrgripasafnið og
nutu góðra stunda í frábærum félagsskap.
Lokaorð, Hjörtur?
Hjörtur: Ég ítreka þakklæti til stjórnar
innar og allra þeirra sem hafa lagt hönd
á plóginn með einum eða öðrum hætti
bæði fyrirtækjum og einstaklingum. Best
væri náttúrulega að ekkert hjartafélag
þyrfti að vera á dagskrá hér í Eyjum. Allir
væru hressir og engir hjartveikir.
En svona er lífið. Bestu óskir um gott gengi.
VELFERÐ



Hreyfing, næring og lífsstíll!
Mottó Félags áhugafólks um íþróttir aldraðra:

Aldrei of seint!

Varðveittu hjarta þitt. Hjartahlýr maður vermir umhverfi sitt
Regluleg hreyfing og holl næring er einn veigamesti
grundvöllur að heilbrigðum lífsstíl.
Þessi vísa hefur oft verið kveðin. En máltækið segir líka að góð
vísa sé aldrei of oft kveðin og þess vegna höldum við áfram að
minna á það sem allir vita í raun.
Stundum segir fólk að það sé orðið of seint að byrja að hreyfa
sig, stunda göngur, fara í sund eða leggja stund á aðrar íþróttir.
Félag áhugafólks um íþróttir aldraðra hefur starfað í 24 ár og
fagnar því 25 ára afmæli á næsta ári. Það er reynsla félagsmanna
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í áratugi að fjörgamalt fólk sem er um og yfir nírætt getur byrjað
að leggja stund á reglulegar hreyfingar og létta leikfimi. Það hafa
þeir séð og þreifað á ef svo má segja á síðastliðnum 24 árum.
Fátt skiptir eins miklu máli fyrir hjartasjúklinga og alla aðra
sjúkinga en hreyfing og holl næring. Best er að hreyfa sig að
jafnaði um 30 mínútur á hverjum degi en öll regluleg hreyfing
kemur að notum, styrkir hjartað, eykur þol og eflir ónæmiskerf
ið, bætir meltingu og svefn og eykur almenna líðan.
Hvernig væri að byrja í dag?

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Reykjavík
1912 ehf.
AB Varahlutir ehf.
Aðalblikk ehf.
Afltækni ehf.
Alhliða pípulagnir
Allt fínt ehf.
Allt í einu, söluturn
Argos ehf.- Arkitektastofa Grétars
og Stefáns
Arion banki hf.
Arka ehf.
Auglýsingastofan Dagsverk ehf.
Auglýsingastofan ENNEMM ehf.
Auglýsingastofan Hvíta húsið ehf.
Auglýsingastofan Korter
Austur Indíafélagið
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins.
ÁK Sjúkraþjálfun
Áltak ehf.
Árbæjarapótek ehf.
Árni Reynisson ehf.
Ársól í Grímsbæ
Ásbjörn Ólafsson ehf.
Ásfell ehf.
B.S. smíði ehf.
Bandalag Íslenskra Farfugla
Barnalæknaþjónustan ehf.
Betri bílar ehf.
Bifreiðastillingar Nicolai
Bifreiðaverkstæði H.P.
Bílalíf, bílasala
Bílasala Íslands
Bílasmiðurinn hf.
Bjarki Flosason
Blaðamannafélag Íslands
Blái Turninn
Blikksmiðja Harðar
Blikksmiðjan Gréttir
Boreal ehf. - Ferðaþjónusta
Bortækni ehf.
Bókaútgáfan Salka ehf
Bókhaldsþjónusta Arnar Ingólfssonar ehf.
Bókhaldsþjónusta Gunnars ehf.
Bókhaldsþjónustan Viðvik ehf.
Bólstrarinn
Bólstrun Ásgríms ehf
Bólsturverk sf.
Bón-Fús
Bræðurnir Ormsson ehf.
BSR ehf.
BSRB
Cabin ehf.
Congress Reykjavík, ráðstefnuþjónusta
Dalsmíði ehf
Danica sjávarafurðir ehf.
Dúndur hf. - Ferðadiskotek/karaoke
Dýraríkið
E. Wang Tannlækningar ehf.
Efling stéttarfélag
Efnalaugin Perlan ehf.
Efnalaugin Úðafoss sf.
Ellen Ingvadóttir lögg. dómtúlkur

og skjalþýðandi
Englar og Rósir ehf.
Erluís
Ernst & Young
Europris
Eyrir Fjárfestingafélag ehf.
F&F Kort ehf.
Farmanna- og fiskimannasamband
Íslands
Farmur ehf. Flutningaþjónusta
Fasteignamarkaðurinn ehf.
Fatahreinsunin Snögg
Faxaflóahafnir
Felgur-smiðja ehf.
Ferð og saga
Ferðaþjónusta bænda hf.
Félag hrossabænda
Félag íslenskra hljómlistarmanna
Félag Skipstjórnarmanna
Félagsbústaðir hf.
Fínka málningarverktakar ehf.
Fjallamenn ehf.
Fjölur ehf.
Flísalagnir Afrims ehf
Flugstoðir v/Bókasafns
Flæði ehf.
Fornbókabúð Guðjóns Guðjónssonar
Forum Lögmenn
Frjálsíþróttasamband Íslands
G. Albertsson ehf.
G.Á. húsgögn ehf.
G.B. Tjónaviðgerðir ehf.
G.S. Export ehf.
G.S. varahlutir ehf.
Gagnageymslan ehf.
Gallabuxnabúðin - Kringlunni
Gallerí Fold
Garðmenn ehf.
Gastec ehf
Gigtarfélag Íslands
Gistihúsið Ísafold
Gítarskólinn
Gjafakot - Eikin ehf.
Gjögur hf.
Glófaxi ehf. blikksmiðja
Glugg ehf
Gluggahreinsun Davíðs G. Diego
Gluggasmiðjan ehf.
Grand hótel Reykjavík
Grandakaffi ehf.
Grásteinn ehf.
Greifynjan
Gróco hf.
Guðmundur Arason ehf. Smíðajárn
Guðmundur Jónasson ehf.
Gull & silfur hf.
Gullkistan
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Helgason hrl.
Gúmmíbátar og gallar
Gústaf Þór Tryggvason hrl.
H.H. ráðstefnuþjónustan sf.
H.P. vökvabúnaður ehf.

Hafgæði sf.
Hagi ehf.
Haukur Þorsteinsson tannlæknir
Hárfinnur ehf.
Hárgreiðslustofa Heiðu
Hárgreiðslustofa Hrafnhildar
Hárgreiðslustofan Aþena
Hárgreiðslustofan Kultura Glæsibæ
Hársnyrtistofan Aida
Háskóli Íslands
Heilsubrunnurinn ehf.
Henson hf.
HGK ehf.
Hilmar D. Ólafsson ehf.
Hitastýring hf.
Hjálpræðisherinn á Íslandi
Hjólbarðaverkstæði Sigurjóns ehf.
Hljóðfæraverslun Pálmars Árna
Hollt og Gott ehf.
Hópferðaþjónusta Reykjavíkur
Hótel Flóki
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hreinsibílar ehf.
Hreyfill
Hringrás hf.
Hrói Höttur - Hringbraut 119
HS Pípulagnir ehf.
Húsafriðunarnefn ríkisins
Húsaklæðning ehf.
Húsalagnir ehf.
Hveraskálinn ehf
Hönnunarstofa Maríu Lovísu
i 8 gallerí
Iceland Seafood ehf
Iðntré ehf.
Ingileifur Jónsson ehf
Innnes ehf.
INOX ehf
Intrum á Íslandi ehf.
Ísbúð Vesturbæjar ehf.
Íslensk endurskoðun ehf.
Íslensk erfðagreining
Ísmar hf.
ÍT ferðir ehf. - IT travel, Íþróttam.
Laugardal
Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík
Íþróttafélagið Fylkir
JBS ehf.
JGG ehf.
Jón Ásbjörnsson hf. heildverslun
Jón Egilsson lögmannsstofa
Jón Sigmundsson Skartgripaverslun hf.
K. Norðfjörð ehf
K. Pétursson ehf.
Kaffibarinn ehf.
Kandís
Karton hf.
Kerfisþróun Ísland ehf.
Kjöthöllin Skipholti 70 ehf.
KOM Almannatengsl
Kr. St. lögmannsstofa ehf
Kristján Þ. Haraldsson
Kvika ehf.
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Hjartaþræðingar á Íslandi
Eftir Þorbjörn Guðjónsson, sérfræðingur í lyf- og hjartalækningum.
Um þessar mundir er rétt ár frá því að tekið var í notkun nýtt
hjartaþræðingatæki á Landspítala Háskólasjúkrahúsi.
Tækið var keypt með rausnarlegum styrk frá Hjartaheillum,
landssamtökum hjartasjúklinga, og hefur það gjörbreytt
aðstöðu til að framkvæma flóknar rannsóknir og aðgerðir.
Af þessu tilefni er hér stutt samantekt um hjartaþræðingar
á Íslandi.
Hvers vegna hjartaþræðingar?
Eins og allir vita er hjartað pumpa sem
dælir blóði til líffæra líkamans. Hjartað
sjálft er vöðvi sem fær súrefni og næringu
um kransæðarnar. Það er kaldhæðni að
af öllum slagæðum líkamans eru þessar
æðar einna líklegastar til að þrengjast og
jafnvel lokast skyndilega. Þegar þrenging
í æð er orðin meira en 70% af eðlilegu
ummáli er algengt að fólk fari að finna
fyrir einkennum, oftast brjóstverkjum
eða mæði. Þegar kransæð lokast skyndi
lega verður hjartaáfall sem getur verið
lífshættulegt. Hjartaáföll og afleiðingar

Nýja hjartaþræðingatækið.
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þeirra eru langalgengustu dánarorsakir
fólks á Vesturlöndum. Hjartaþræðingar eru
annars vegar framkvæmdar hjá fólki með
einkenni sem vekja grun um kransæða
þrengsli, og hins vegar hjá fórnarlömbum
bráðrar kransæðastíflu. Þræðingar eru
einnig notaðar til greiningar og meðferðar
annarra hjartasjúkdóma, t.d. meðfæddra
hjartasjúkdóma og hjartalokusjúkdóma.
Hvað er kransæðavíkkun?
Þegar framkvæmd er hjartaþræðing er
farið inn í slagæð í nára eða úlnlið og
grannur leggur þræddur um ósæðina að

Þorbjörn Guðjónsson

hjartanu. Þetta er nánast alveg sársauka
laust og viðkomandi er vakandi meðan
á aðgerð stendur. Skuggaefni er sprau
tað í kransæðarnar og tekin er nákvæm

mynd sem sýnir legu æðanna og hvort
þrengsli eða lokanir eru til staðar. Ef mynd
irnar sýna alvarleg þrengsli er oftast nær
reynt að laga þau með víkkun. Fyrst er
grannur vír (0.014 mm í þvermál) þrædd
ur í gegnum þrengslin. Að því loknu er
belgur færður á þrengslasvæðið og blásinn
upp og æðin þannig opnuð. Eftir víkkun
er í flestum tilfellum lagt stoðnet þar sem
þrengslin voru. Stoðnetið er ofinn hólkur
úr stálvír sem er þaninn upp í sömu stærð
og æðin og heldur henni þannig vel op
inni. Ef æðin er mjög grönn er ekki hægt
að koma stoðneti fyrir og víkkun þá látin
duga, oftast með góðum árangri. Stund
um er niðurstaða þræðingar þess eðlis
að opin hjartaaðgerð er ráðlögð frekar en
víkkun. Einnig er algengt að myndataka
sýni aðeins væg þrengsli eða staðsetningu
sem er þess eðlis að ekki þyki ástæða til
inngripa. Hjá flestum sem greinast með
kransæðasjúkdóm er öflug lyfjameðferð
með blóðfitu- og blóðþrýstingslækkandi
lyfjum nauðsynleg. Jafnframt er heil
brigður lífsstíll mikilvægur.
Saga kransæðaþræðinga		
Fyrstu kransæðaþræðingarnar í heimin
um voru gerðar á miðjum sjötta ára
tugnum. Árið 1956 deildu Forssman,
Cournard og Richards með sér Nóbels
verðlaunum í læknisfræði fyrir þróun
þessarar tækni. Árið 1977 rann upp stór
stund þegar Andreas Gruntzig fram
kvæmdi fyrstu kransæðavíkkunina og var
þá loksins kominn valkostur með miklu
minna inngripi og álagi á sjúklinginn en
með opinni hjartaskurðaðgerð. Hjarta
þræðingar hófust á Íslandi árið 1970 á
Landspítala og er gaman að geta þess
að núverandi yfirlæknir hjartaþræðinga
deildarinnar, Kristján Eyjólfsson, var ein
mitt viðstaddur allra fyrstu rannsóknirn
ar. Fyrir þennan tíma fóru íslenskir
hjartasjúklingar til London í þræðingar
og aðgerðir. Á árunum 1982 til 1987
voru kransæðavíkkanir Íslendinga gerðar
í London. Opnar hjartaaðgerðir voru fyrst
framkvæmdar á Íslandi árið 1986 og fyrsta
kransæðavíkkunin árið1987. Undanfarin
ár hefur biðtími í hjartaþræðingu verið 3-

Kransæðamyndir af fertugum sjúklingi.
6 mánuðir, en eftir tilkomu nýja tækisins
hefur tekist að stytta biðtímann umtals
vert. Mikilvægt er að geta þess að einstakl
ingar með bráðaeinkenni frá hjarta eru
yfirleitt alltaf lagðir strax inn á hjartadeild
til hjartaþræðingar.
Hjartasjúkdómar og framtíðin
Kransæðasjúkdómur verður til þegar
æðarnar þrengjast af völdum uppsöfnunar
á blóðfitu, bólgufrumum og kalki. Enginn
veit nákvæmlega hvers vegna þetta gerist
en þekktir áhættuþættir eru offita, blóð
fituröskun, hár blóðþrýstingur, sykursýki
og reykingar. Tíðni er hærri hjá fólki með
fjölskyldusögu um kransæðasjúkdóm
og er algengari eftir því sem fólk eld
ist. Karlmenn eru að meðaltali 10 árum
yngri en konur þegar þeir fá hjartaáföll,
en eftir 60 ára aldur er tíðni kynjanna sú
sama. Til að lækka tíðni hjartasjúkdóma
og um leið dánartíðni fólks er mikilvægt
að vera meðvitaður um áhættuþættina
áður en sjúkdómseinkenni gera vart við
sig. Auðvelt er að mæla blóðþrýsting og
blóðfitu og meðhöndla með viðeigandi
aðferðum. Allir áhættuþættirnir að ein
um undanskildum eru að miklu leyti

arfgengir, en einnig mjög tengdir lífsstíl.
Hollt mataræði og regluleg hreyfing skipt
ir sköpum og getur verið jafn mikilvæg
og lyfjameðferð. Margir telja að stærsti
áhættuþátturinn sé reykingar, sérstaklega
hjá yngra fólki, en hann er líka sá sem ætti
að vera auðveldast að losna við eða fyrir
byggja alveg. Íslendingar eru vel upplýst
þjóð og hefur almenningur yfirleitt mjög
góðan aðgang að heilbrigðisþjónustu og
forvörnum. Þessvegna getum við horft
með bjartsýni til framtíðarinnar og tekið
höndum saman um að lækka tíðni þessa
sjúkdóms á Íslandi.
Um höfundinn.
Þorbjörn Guðjónsson er stúdent frá Mennta
skólanum í Reykjavík. Hann lauk læknaprófi frá
Háskóla Íslands árið 1992 og stundaði sérnám í
lyflækningum, hjartalækningum og kransæða
víkkunum við Háskólann í Madison í Wiscon
sin, USA á árunum 1995 – 2002. Eftir lokapróf
var hann sérfræðingur við sama háskóla í 4 ár
í Bandaríkjunum. Hann hefur starfað á Land
spítala-Háskólasjúkrahúsi frá árinu 2005 auk
stofureksturs í hlutastarfi.
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Hjartasjúkdómar

varnir, lækning og endurhæfing

Endurútgáfa af bækling Hjartaheilla er nú kominn út í 7. útgáfu
Anna G. Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur, hefur haft megin
umsjón með endurskoðun og uppsetningu efnis.
Nýjum tilfellum kransæðasjúkdóms, í hverjum aldurshópi,
hefur farið fækkandi á Íslandi síðustu áratugi. Vafalítið má að
miklu leyti rekja það til þess að mun færri reykja nú en áður og
jafnframt hefur bætt meðferð við öðrum helstu áhættuþáttunum
svo sem við hækkaðri blóðfitu og háþrýstingi átt sinn þátt í því. Þá
hafa framfarir í meðferð bæði í hjartalyf- og hjartaskurðlækning
um bætt horfur hjartasjúklinga verulega. Nauðsynlegt er þó
að halda vöku sinni því enn er kransæðasjúkdómurinn mikill
skaðvaldur á Íslandi og svo er um ýmsa aðra hjartasjúkdóma.
Þess er vænst að þessi fræðslubæklingur verði hjartasjúklingum
hér eftir sem hingað til aðgengileg lesning og gagnleg”.
Þeim sem hafa áhuga á að eignast bæklinginn er bent á að hafa
samband við skrifstofu Hjartaheilla, Síðumúla 6. Sími: 552 5744,
fax: 562 5744 og heimasíða: www.hjaraheill.is og ennfremur er
hægt að hafa tölvusamband við starfsmenn og er netfangið:
hjartaheill@hjartaheill.is.

landssamtök hjartasjúklinga

Fræðslubæklingurinn Hjartasjúkddómar - varnir, lækning,
endurhæfing er kominn út í 7. útgáfu og munu margir fagna
útkomu hans eins og endranær.
Gestur Þorgeirsson, yfirlæknir, ritar formálsorð að bæklingnum
og segir m.a.:
„Eins og áður hefur víða verið leitað fanga um efni. Við undir
búning þessarar útgáfu hefur verið lögð megináhersla á nýjungar
í hjartalyflækningum og hjartaskurðlækningum.
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Kvikk þjónustan ehf
Landar ehf.
Landsnet hf
Láshúsið ehf.
Legis ehf. Lögfræðistofa
Leigulistinn - Sími 511 1600
Leonard hf.
LETURPRENT
Litagleði ehf, málningarþjónusta
s. 893 1955
Litir og föndur - Handlist ehf.
Litsýn ehf.
Lífstykkjabúðin ehf.
Ljósmyndastofa Gunnars G. Vigfússonar
Ljósmyndir Rutar
Loftstokkahreinsun ehf - Sími 567 0882
LPO - Lömannsstofa Páls Ólafssonar hdl.
Lyfjaver apótek
Lögmannsskrifstofa Kjartans Reynis Ólafss
Lögmannsstofa Magnúsar Baldurssonar
Lögmenn Borgartúni 33
Lögmenn við Austurvöll
Lögreglufélag Reykjavíkur
Lögskil ehf.
Lögsýn ehf.
Löndun ehf.
Mannvit verkfræðistofa ehf.
Mál og mynd sf
Málarameistarar ehf.
MD Vélar ehf.
MEBA - Magnús E. Baldvinsson sf.
Meistarafélag húsasmiða í Reykjavík
Merkismenn ehf.
Mokka-Espresso-kaffi
Móa - íslensk smyrsl
og heilsuvörur - www.moa.is
Múli ehf.
Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur
Mörk ehf. gróðrarstöð
Náttúrulækningabúðin hf.
Nýi tónlistarskólinn.
Olíudreifing ehf.
Óbyggðaferðir ehf.
Ósal ehf.
P & S Vatnsvirkjar ehf.
Parlogis hf.
Pétur Stefánsson ehf.
Pétursbúð - Ránargötu 15 ehf.
Pjakkus Preladus ehf.
Prikið
Protak ehf.
PS Rétting ehf.
Pökkun og flutningar ehf.
Raflagnateiknistofa Thomasar Kaaber
Rafmagn ehf.
Rafstilling ehf.
Rafstjórn hf.
Rafsvið sf.
Rafvakinn sf.
Rakarastofan sf.
Rannsóknarþjónustan Sýni hf.
Rauðhetta og úlfurinn
Ráðgjafar ehf.

Reykjavíkurdeild Rauða kross Íslands
Réttingaverkst Bjarna Gunn ehf.
Rikki Chan ehf
Rolf Johansen & co. ehf.
Rotary-umdæmið á Íslandi
Ræstivörur ehf.
Rönn ehf.
S.G. þjónustan hf.
S.Í.B.S.
Sálarrannsóknarfélag Reykjavíkur
Seafood Supply Iceland ehf.
Seljakirkja
Shalimar
Silfurþráður ehf.
Sjómannadagsráð
Sjómannafélag Íslands
Sjóvélar ehf
Sjóvík ehf
Sjúkraþjálfun Héðins ehf.
Sjúkraþjálfun styrkur ehf.
Sjúkraþjálfunin Heil og Sæl ehf.
Skeljungur hf.
Skipatækni ehf.
Skolphreinsun Ásgeirs
Skorri ehf.
Skrifstofan ehf
Skúlason & Jónsson ehf.
Sláturfélag Suðurlands
Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins
Smith & Norland hf.
Snyrti- og nuddstofan Paradís
Snæland Grímsson ehf. Hópferðabílar
Sportbarinn ehf.
Stansverk ehf.
Stálbyggingar ehf.
Stálflex
Stálhönnun
Stálver ehf.
Stilling hf.
Storkurinn ehf
Stólpi ehf.
Studio Hallgerður
Suzuki bílar hf.
Sveinsbakarí ehf.
Svissinn hjá Steina
Sönglist - Söng- og leiklistarskóli
Talnakönnun
Tandur hf.
Tannlæknar Mjódd
Tannlæknastofa Friðgerðar
Samúelsdóttur
Tannlæknastofa Ingunnar M.
Friðleifsdóttur
Tannlæknastofa Jón Birgis Baldurssonar
Tannlæknastofa Kjartans Arnar
Þorgeirssonar
Tannlæknastofa Ögmundar Mána
Ögmundssonar
Tannlæknastofan Stigahlíð 44
Tannréttingar sf.
Tannsmíðastofa Kristins Sigmarssonar
Tannsmíðaverkstæðið hf.
Teiknistofa Halldórs Guðmundssonar

Thorvaldsen
Tilraunastöð Háskóla Íslands
í meinafræð
Tískuverslunin Cosmo
Tískuverslunin Smart hf.
Toppfiskur ehf.
Tónastöðin ehf.
Tónskóli Sigursveins D. Kristinssonar
Trésmiðjan Jari ehf.
Tryggingamiðlun Íslands ehf.
Túnþökuþjónustan ehf.
Tösku- og hanskabúðin hf.
Ull og Gjafavörur
Útfararstofa kirkjugarðanna
Útgerðarfélagið Frigg ehf.
Vagnasmiðjan
Varðan ehf
Veiðiþjónustan Strengir
Verkfræðistofan LH-tækni ehf.
Verkfræðistofan VIK ehf.
Verkstólpi ehf.
Verksýn ehf.
Vernd - Fangahjálp
Verslun Þorsteins Bergmann ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Fríða frænka ehf.
Verslunin Kiss
Verslunin Rangá sf.
Verzlunarskóli Íslands v/bókasafns
Vesturborg ehf.
Vesturröst ehf.
Vélar og verkfæri ehf.
Vélaviðgerðir ehf.
Vélsmiðjan Járnverk hf.
Vélvík ehf.
Við og Við sf.
Víkingaslóðir - Ferðaskrifstofan
Víkur-ós ehf.
Vínberið
VR
Vörubíla og vinnuvélaverkstæðið sf.
www.leit.is
Yogastöðin Heilsubót
Yrki arkitektar sf
Zetor ehf
Þingvallaleið ehf.
Þrep ehf. - Endurskoðun
Þrír frakkar - Hjá Úlfari
Þverfell ehf
Ögurvík hf.
Seltjarnarnes
About Fish Íslandi ehf.
Hárgreiðslustofan Salon - Nes
Jentas ehf
Ljósmyndastofa Erlings
Parketþjónusta - Falleg gólf ehf.
Prentsmiðjan Nes ehf v. Nesfrétta
Sef ehf.
Seltjarnarneskirkja
Vökvatæki ehf.
Zeus - heildverslun ehf
Önn Verkfræðistofa ehf.
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Hollt og gott

Blandað - Curry
kjúklingasalat með jógúrt

150 - 200 gr afgangar af elduðum kjúklingi rifinn niður
1/2 stk gúrka skræld og skorin í hálfmána
1 stk harðsoðið egg
handfylli af cherry tómötum (þessir litlu) skornir í tvennt
1 stk salathöfuð sem þér finnst gott
1/4 bolli möndlur
1/4 bolli hrein jógúrt
1 tsk Thai grænt curry paste (eða eftir smekk)
smá salt
smá niðurrifið ferskt engifer eftir smekk
sítrónusafi eftir smekk
ferskar dill greinar til skreytingar
Blandið saman curry paste, jógúrt og sítrónusafa og hrærið þangað til allt er blandað vel saman.
Setjið öll efnin saman í skál og hellið sósunni yfir. Skreytið með dill greinunum.
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Bláberjabaka:

200 gr smjör (eða olívuolíu)
200 gr kókosmjöl
3 dl Speltmjöl
2 dl sykur ( líka gott að nota hrásykur)
3 dl bláber
Þurrefnum blandað saman og bráðnu smjörinu hrært saman við. Hluta af deiginu þrýst innan í bökuform
(eða eldfast mót) og einnig aðeins á barmana.
Bláberjunum stráð yfir og restinni af deiginu dreift yfir. Bakað í 20mín, við 200°C.
Borið fram með þeyttum rjóma og/eða ís.
				
G.B.
Vítamín er best úr fæðunni
Best er fyrir líkamann að fá vítamín, steinefni og önnur efni úr fæðunni sjálfri. Í uppskriftunum má minna á:
gúrku, tómata, salat, möndlur, engifer, sítrónusafa, dill og bláber.
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Vogar
Hársnyrting Hrannar
V.P. Vélaverkstæðið ehf.
Kópavogur
A P Varahlutir - Verslun ehf.
Alur blikksmiðja ehf.
Arctico - Röramyndun-skolplagnaviðg.
Arnarljós
Arnarverk ehf
Áliðjan ehf.
Ásborg sf.
Bifreiðastillingin ehf.
Bíla-áttan ehf.
Bílaþvottastöðin Löður ehf.
Bílhúsið
Bjarni Runólfsson
BJ-verktakar ehf.
Bliki- Bílamálun og réttingar ehf.
Blikkform ehf.
Debenhams Smáralind
DK Hugbúnaður
Dúnhreinsunin ehf.
Egill Vilhjálmsson ehf.
Eignarhaldsfélag Brunabótafélags
Íslands
Eignarhaldsfélagið Farice ehf.
www.farice.is
Eyfeld ehf.
Fagtækni ehf.
Fiskbúðin
Flugfélagið Ernir ehf.
G. Sigurður Jóhannesson ehf.
Glófi ehf.
Gólflist ehf.
Gróðrastöðin Storð
Gunnar Örn ehf.
Hefilverk ehf.
Hellur og garðar ehf.
Hilmar Bjarnason ehf., rafverktaki
Húsver hf.
Innviðir -Valdberg ehf.
Íslandsspil sf.
Íssel ehf.
Járnsmiðja Óðins ehf.
Kjörbær ehf.
Kópavogsbær
Kríunes ehf.
Körfuberg ehf.
Lax-á ehf.
Lárus Lárberg hf
Leikskólar Kópavogs
Listinn - www.listinn.is
Lögmannsstofa Guðmundar
Þórðarsonar
Marás vélar ehf.
Modelskartgripir
Pottagaldrar Mannrækt í matargerð
Prjónastofan Anna sf.
Promens Tempra ehf
Púst ehf.
Rafbreidd ehf.
Rafmiðlun ehf.
18
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Réttingaverkstæði Trausta
Réttir bílar ehf
Ræsting BT ehf.
Samval ehf.
Sendibílar Kópavogs ehf.
Skerping sf.
Smurstöðin ehf.
Spónasalan
Steinbock-þjónustan hf.
Straumver ehf.
Suðurverk hf.
Sveinn Ívarsson ehf.
Tannlækningastofa Þóris Gíslasonar
Varmi ehf.
Veitingaþjónusta Lárusar Loftssonar sf.
Vetrarsól ehf.
Vélabókhaldið hf.
Vélaleiga Auberts
Video-markaðurinn ehf.
Vídd ehf.
VSI Öryggishönnun og ráðgjöf ehf.
Þakpappaþjónustan ehf.
Þokki ehf.
Garðabær
Fag-val
Garðabær
GP. Arkitekter ehf.
H. Filipsson ehf.
Hagráð hf.
Hannes Arnórsson ehf.
Haraldur Böðvarsson & Co. ehf.
Hársnyrtistofa Þórunnar Ingólfsdóttur
Hurðaborg - Crawford hurðir
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Krókur bílastöð ehf
Leiknótan ehf.
Ris ehf.
Rökrás ehf.
Samhentir-Kassagerð ehf.
SR verktakar
Vefur ehf.
Vörukaup ehf
Würth á Íslandi ehf.
Öryggisgirðingar ehf.
Hafnarfjörður
Aðalskoðun hf.
Alexander Ólafsson ehf.
Ásklif ehf.
Barkasuða Guðmundar ehf.
Bátaraf
Blikksmíði ehf.
Bókasafn v/Flensborgarskóla
Byggingafélagið Sandfell ehf.
DS lausnir ehf
Fínpússning ehf.
Fjarðargrjót ehf.
Flúrlampar hf.
G. Ingason hf.
Gamla Vínhúsið - A. Hansen
Gjafaglugginn ehf.
H. Jacobsen ehf.

Hagstál ehf.
Hagtak hf.
Héðinn Schindler lyftur hf.
Hlaðbær Colas hf.
Hvalur hf.
Krossborg ehf.
Ljósritunarstofan Lyng hf.
Lögfræðimiðstöðin ehf.
Nonni Gull
PON Pétur O. Nikulásson ehf.
Rafal ehf.
Rafhitun ehf.
Rótor ehf.
Rúnir Verktakar ehf.
Skörungar ehf.
Strendingur ehf.
Stýring ehf.
Sviðsmyndir ehf.
Söluferðir sf
Umbúðamiðlun ehf.
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkþjónusta Kristjáns ehf.
Vélaverkstæði Hjalta Einarssonar ehf.
Viðhald og nýsmíði hf.
Víðir og Alda ehf.
Vörubílastöð Hafnarfjarðar ehf.
Þóra Lilja Sigurðardóttir
Álftanes
Dermis ehf.
Keflavík
A. Óskarsson ehf.
A-stöðin ehf.
DMM Lausnir ehf
Fjölbrautaskóli Suðurnesja
Flughótel Icelandair hotels
Grímsnes ehf.
Happi ehf
Hótel Keflavík ehf.
Húsagerðin hf.
Ice Bike - Iðavöllum 10 - S: 421 5452
Íslenska félagið ehf. / Ice group. ltd.
K - sport ehf.
Ljósmyndastofan Nýmynd
Merkiprent ehf.
Nes Raf ehf.
Pylsuvagninn Tjarnargötu
Ráin ehf.
Reykjanesbær
Samkaup hf
Sjúkraþjálfunarstöðin Átak ehf.
Skipting ehf.
Smurstöð og hjólbarðaþjónusta Björns
og Þórðar
Soho Veisluþjónusta
Starfsmannafélag Suðurnesja
T.S.A. ehf.
Tannlæknastofa Einars Magnússonar ehf
Tréborg sf.
Varmamót ehf.
Verkfræðistofa Suðurnesja ehf.
Verslunarmannafélag Suðurnesja

Ráðstefna um brjósthols
skurðaðgerðir í Stokkhólmi
Þakkir til Hjartaheilla frá ísl. hjúkrunarfræðingum
Norræna ráðstefna var haldin undir sameiginlegu merki félags hjúkrunarfræðinga á Norður
löndum (SATNU, Scandinavian association of thoracic nurses), félags skurðlækna (SATS) og
félags sérfræðinga á hjarta- og lungnavél (SCANSECT).
Dagana 20. - 22. ágúst síðastliðinn fóru
níu hjúkrunarfræðingar á hjarta- og
lungnaskurðdeild Landspítala á ráð
stefnu í Stokkhólmi. Þessi þverfaglega
norræna ráðstefna var haldin undir sam
eiginlegu merki félags hjúkrunarfræðinga
á Norðurlöndum (SATNU, Scandinavian
association of thoracic nurses), félags
skurðlækna (SATS) og félags sérfræðinga
á hjarta- og lungnavél (SCANSECT).
Ráðstefnan var vel sótt og voru um
300 hjúkrunarfræðingar víðs vegar frá
Norðurlöndum
meðal
þátttakenda.
Fyrirlestraskrá og veggspjaldakynning
var fjölbreytt og ráðstefnan í alla staði
lærdómsrík. Tveir íslenskir hjúkrunar
fræðingar áttu innlegg í þessa ráðstefnu.
Heiða Steinunn Ólafsdóttir hjúkrunar
fræðingur á hjarta- og lungnaskurð
deild flutti erindi þar sem hún kynnti
niðurstöður rannsóknar um reynslu hjarta
skurðsjúklinga af veittri fræðslu og mat
þeirra á fræðsluþörf fyrir og eftir aðgerð.
Steinunn Arna Þorsteinsdóttir hjúkrunar
fræðingur á hjarta- og lungnaskurðdeild
kynnti veggspjald um símaeftirfylgd við
hjartaskurðsjúklinga eftir útskrift.
Í lok ráðstefnunnar var hjúkrunar
fræðingum boðið í heimsókn á Karo
linska sjúkrahúsið í Stokkhólmi þar sem
brjóstholsskurðdeildir og hjartagjörgæsla
voru skoðuð.

Hjúkrunarfræðingar af hjartadeild 12-E í gyllta salnum í ráðhúsi Stokkhólms.
Nöfn frá vinstri: Steinunn Arna Þorsteinsdóttir, Sigurbjörg Valsdóttir, Sólveig Halldórsdóttir,
Fríða Ólöf Gunnarsdóttir, Heiða Steinunn Ólafsdóttir, Lilja Ásgeirsdóttir, Brynja Daníels
dóttir og Díana Dröfn Heiðarsdóttir.
Mikilvægt er fyrir okkur að sækja slíka
ráðstefnu til að auka þekkingu okkar og
víkka sjóndeildarhringinn. Auk þess er
þetta góður vettvangur til að koma okkar
þekkingu og reynslu á framfæri.

Við undirritaðar viljum koma á framfæri
þakklæti til Hjartaheilla fyrir að styrkja
okkur til að sækja þessa ráðstefnu.
Kær kveðja,
Steinunn Arna Þorsteinsdóttir og Sigur
björg Valsdóttir, hjúkrunarfræðingar á 12-E.
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Meðhöndlun svefntruflana –
mikilvægt forvarnarstarf
Öll vitum við að heilbrigt líferni
hefur fyrirbyggjandi áhrif á heilsu
okkar og minnkar líkurnar á alvarlegum
sjúkdómum. Í því sambandi hefur
mikið verið fjallað um áhrif reykinga,
mataræðis og hreyfingar á hjarta- og
æðasjúkdóma en minna um áhrif svefn
truflana.
Það er ekki skrýtið í ljósi þess að
ekki er svo langt síðan markvissar
rannsóknir hófust á eðli svefns og áhrifum svefntruflana á heilsu okkar.
					
Svefnrannsóknir
Nú á dögum er talið að allt að 30% íbúa
heimsins eigi við svefntruflanir að stríða.
Rannsóknir hafa sýnt að þessar truflanir
geta valdið varanlegum sjúkdómum
og aukið líkurnar á slysum og dauða.
Í nýlegri rannsókn kom í ljós að 60%
sjúklinga með hjartabilun höfðu einkenni
kæfisvefns, sem er ein algengasta tegund
svefntruflana. Svipaða sögu má segja um
háþrýsting og sykursýki. Góðu fréttirnar
eru þær að kæfisvefn og flesta aðrar svef
nsjúkdóma er hægt að meðhöndla á skil
virkan hátt og koma þannig í veg fyrir
sjúkdóma og slys.

Dr. Durmer og Carri Haigh við rannsóknir.
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En hvað er svefn og hvað einkennir heil
brigðan svefn? Lengi héldu fræðimenn
að svefn væri ástand þar sem líkaminn
færi í dvala og væri óvirkur. Árið 1929
birti þýskur læknir að nafni Hans Berger
fyrstu niðurstöður sínar um mælingar
á rafvirkni mannsheilans. Út úr þessum
heilaritum las hann að rafvirkni heilans
er frábrugðin því sem hún er í vöku, en
heilinn er langt frá því að vera í dvala.
Árið 1953 birtu tveir bandarískir vísinda
menn, Nathaniel Kleitman og Eugene
Aserinsky niðurstöður sínar um tengsl
augnhreyfinga og draumsvefns og opnuðu
þannig dyrnar að svefnrannsóknum nú
tímans. Í kjölfarið áttuðu vísindamenn sig
á því að svefn er virkt ferli þar sem skiptast
á tímabil djúpsvefns og draumsvefnsins
eftir ákveðnu mynstri. Í upphafi nætur
fer meira fyrir djúpsvefni en eftir því sem
líður á nóttina eykst umfang draumsvefn
sins. Meðan á svefninum stendur stundar
heilinn og líkaminn ýmiss konar tiltektarog uppbyggingarstarfsemi og ef svefninn
truflast af einhverjum orsökum er þessari
starfsemi raskað. Það er því ekki nóg að
sofa lengi til þess að sofa vel; mikilvægt er
að svefninn þróist á eðlilegan hátt meðan
sofið er.

Rögnvaldur J. Sæmundsson
Svefntruflanir geta bæði haft áhrif á gæði
svefnsins og truflað aðra starfsemi lík
amans. Helstu afleiðingar af lélegum sve
fni er dagþreyta, sem dregur úr starfsorku
og minnkar afköst. Hún getur haft áhrif á
geðlag og spillt fyrir samskiptum. Síðast
en ekki síst eykst hætta á slysum, sérstak
lega í umferðinni. Kæfisvefn er dæmi um
svefntruflanir sem leiða til aukins álags
á hjarta- og æðakerfið til viðbótar við
áhrif dagþreytu. Hjá einstaklingi með
alvarlegan kæfisvefn stöðvast öndunin
reglulega yfir nóttina. Þegar öndunarhléin
eru löng lækkar súrefnismettun í blóði.
Líkaminn bregst við með þeim ráðum
sem hann hefur til að tryggja súrefnis
flæði til heilans. Þegar það dugir ekki til
sér heilinn til þess að einstaklingurinn
vakni til að draga andann. Síendurtekin
öndunarhlé yfir nóttina, alla daga ársins
taka sinn toll þegar til lengdar lætur. Ein
staklingurinn er sífellt þreyttur, sofnar
fyrir framan sjónvarpið og í versta falli
undir stýri. Eðlileg uppbyggingarstarfsemi
svefnsins raskast og því eru háþrýstingur,
áunnin sykursýki og offita oft afleiðingar
langvarandi svefntruflana og getur á end
anum leitt til hjarta- og æðasjúkdóma.
Margar af algengustu svefntruflunum
er hægt að meðhöndla á skilvirkan hátt.
Í tilfelli kæfisvefns eru þrengsli í öndunar
vegi oftast ástæðan. Til eru sérhannaðir

munngómar sem hjálpa til að halda öndu
narveginum opnum í svefni, en algengasta
meðferðin er þó notkun svokallaðra CPAP
(Continous Positive Airway Pressure)
tækja sem halda öndunarveginum opnum
með aðstoð vægs loftþrýstings.
Íslendingar í fremstu röð
Ef grunur leikur á svefntruflunum er rétt
að leita til heimilislæknis. Hann getur
vísað á sérfræðinga sem framkvæma svefn
mælingu og ráðleggja meðferð. Í svefn
mælingu er sérhæft mælitæki notað til að
mæla ýmsa líkamsstarfsemi í svefni, t.d.
öndun, augnhreyfingar og rafvirkni heil
ans. Út frá niðurstöðum slíkrar mælin
gar getur sérfræðingur metið hvort um
svefntruflarnir sé að ræða og hvers eðlis
þær eru. Svefnmælingar eru oft gerðar
í heimahúsum en einnig á sérhæfðum
svefnrannsóknarstofum.
Svefnrannsóknir og svefnmælingar
eiga sér nokkuð merkilega sögu á Íslandi. Í
doktorsnámi sínu vann Þórarinn Gíslason,
læknir, að einni af fyrstu rannsóknunum
á heimsvísu um algengi kæfisvefns. Hann
og Helgi Kristbjarnarson voru helstu
brautryðjendur svefnrannsókna á Ís
landi og komu upp aðstöðu og búnaði til

rannsókna og klínískra mælinga á svefn
truflunum. Helgi Kristbjarnarson stofnaði
á tíunda áratugnum fyrirtækið Flögu hf.
til að þróa og selja nýja kynslóð mælitækja
til svefnrannsókna. Þessi mælitæki nýttu
sér stafræna tækni á nýstárlegan hátt og
voru öflugri og meðfærilegri en fyrri tæki.
Flaga náði góðum árangri og varð leiðandi
fyrirtæki í heiminum á sínu sviði.
Árið 2005 var íslenskt eignarhalds
félag, Arc Holding ehf., stofnað af Sigur
jóni Kristjánssyni verkfræðingi og fyrrum
starfsmanni Flögu. Markmiðið var að
stofna og reka svefnlækningamiðstöðina
Fusion Sleep (www.fusionsleep.com) í
Atlanta í Bandaríkjunum ásamt teymi sér
fræðinga frá Emory háskólanum í Atlanta.
Með nýju skipulagi og með aðstoð upp
lýsingatækni er hægt að veita þjónustu til
að greina og meðhöndla svefntruflanir á
skilvirkari hátt en áður hefur verið gert í
Bandaríkjunum.
Fusion Sleep hefur náð að sanna sig
á stuttum tíma. Fyrirtækið hóf starfsemi
vorið 2006 og hafði um 750 þúsund doll
ara í tekjur fyrsta árið. Árið 2008 voru
tekjurnar orðnar tæpar fjórar milljónir
dollara. Á þessum tíma hefur Fusion
Sleep fest sig í sessi sem leiðandi aðili á

sínu sviði og í kjölfarið byggt upp sterk
sambönd við heimilislækna og gert hag
stæða samninga við tryggingafélög. Fus
ion Sleep hefur nýlega stofnað útibú á
nærliggjandi svæði og er stefnt að fjölga
þeim jafnt og þétt á næstu árum. Á sama
tíma hafa opnast ný tækifæri á fyrirtækja
markaði þar sem mörgum fyrirtækjum,
sérstaklega flutningafyrirtækjum, er mikið
í mun að bæta svefn starfsmanna sinna og
meðhöndla alvarlegar svefntruflanir áður
en þær leiða til varanlegra sjúkdóma eða
slysa.
Lokaorð
Með vaxandi meðvitund um að með
höndlun svefntruflana er fyrirbyggjandi
læknisþjónusta sem eykur lífsgæði,
fækkar slysum og bjargar mannslífum
eykst eftirspurn eftir leiðum til að veita
þessa þjónustu á skilvirkan hátt. Íslensk
sérþekking hefur verið nýtt til að mæta
þessari eftirspurn og hefur náð að sanna
sig á stuttum tíma.
Rögnvaldur J. Sæmundsson
Stjórnarformaður Arc Holding og einn af
stofnendum Flögu.

Svefnlækningamiðstöðin (Fusion Sleep) að kvöldi í Atlanta.
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Vélaleiga AÞ
Vísir félag skipstjórnarmanna á
Suðurnesjum
Örk ehf.

Mosfellsbær
Mosi Verktakar
Sögumiðlunin ehf.
Vélsmiðjan Orri ehf.

Grundarfjörður
GG-Lagnir ehf.
Hrannarbúðin sf.
Kaffi 59

Keflavíkurflugvöllur
Fagræsting ehf.
Íþróttavellir ehf.
Lögreglustjórinn á Suðurnesjum
Miðnesheiði ehf.

Akranes
Akraneskaupstaður
Bifreiðastöð Þ.Þ.Þ. ehf.
Bílasalan Bílás hf.
Bílver ehf.
GT tækni ehf
Heimagisting Ólínu Jónsdóttur
Hreingerningaþjónusta Vals ehf.
Ingjaldur Bogason tannlæknir ehf.
Rafþjónusta Sigurdórs ehf.
Runólfur Hallfreðsson ehf.
Skagaverk ehf.
Snyrtistofa Face ehf.
Straumnes ehf., rafverktakar
Verkalýðsfélag Akraness
Verslunin Bjarg ehf.
Vignir G. Jónsson ehf.

Ólafsvík
Barnafataverslunin Þóra
Fiskmarkaður Íslands hf.
Steinunn hf.
Tómas Sigurðsson ehf.

Grindavík
E.P. verk ehf.
Eldhamar ehf.
EVH Verktakar ehf.
Grindavíkurbær
Grindin ehf.
Gunnar E. Vilbergsson
H.H. Rafverktakar
Hafsteinn Sæmundsson
Martak ehf.
Torfhóll ehf.
Víkurhraun hf.
Vísir hf.
Þorbjörn hf.
Sandgerði
Fiskmarkaður Suðurnesja hf.
Flugfiskur ehf.
Hópferðir Sævars
Nesmúr ehf.
Púlsinn námskeið - www.pulsinn.is
Garður
Bifreiðaverkstæði Sigurðar
Guðmundssonar
Dvalarheimili aldraðra Suðurnesjum
Garðvangur
S.I. Raflagnir ehf.
Sveitarfélagið Garður
Njarðvík
Arctic wear ehf. - www.arcticwear.is
Bílar og hjól ehf.
Bílaþjónusta GG ehf.
Félag eldri borgara á Suðurnesjum
Fitjavík ehf
Radióvík ehf.
Slakki ehf
Toyota Reykjanesbæ
Trausti Már Traustason, múrarameistari
Valgeirsbakarí
Mosfellsbær
Garðplöntustöðin Gróandi
Gluggar og Klæðing ehf.
Hákon og Pétur - Verktakar
Hestaleigan Laxnesi - www.laxnes.is
Ísfugl ehf.
K.B. Umbúðir ehf.
Kjósarhreppur
Lögmannsstofa Arnars Hörkuldssonar hrl.
Matfugl ehf.
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Borgarnes
Borgarbyggð
Borgarverk ehf.
Bókhalds og tölvuþjónustan
Dýralæknaþjónusta Vesturlands ehf.
Ensku húsin, gistiheimili við Langá
Eyja- og Miklaholtshreppur
Ferðaþjónusta bænda
Golfklúbbur Borgarness
JGR umboðs- og heildverslun ehf.
Kristý sf.
Landbúnaðarháskóli Íslands
Landnámssetur Íslands
Meindýravarnir Ella - S: 847 0827
Ræktunarstöðin Lágafelli
Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi
Sigur-garðar sf.
Skorradalshreppur
Trésmiðja Pálma
UMÍS Umhverfisráðgjöf Ísl. ehf
Vatnsverk Guðjón og Árni ehf.
Vélaverkstæðið Vogalæk
Borgarfjarðarsveit
Bílaviðgerðir Þórðar
Stykkishólmur
Ferðaþjónusta Flateyjar
Gunnar Hinriksson
Helluskeifur ehf.
Hótel Breiðafjörður
HringHótels Stykkishólmur ehf.
Hvass sf.
Narfeyri ehf.
Rannsóknarnefnd sjóslysa
Sæfell ehf.
Þórsnes hf.

Hellissandur
Breiðavík ehf.
Esjar ehf
Hótel Hellissandur
Hraðfrystihús Hellissands hf.
Nónvarða ehf
Sjávariðjan Rifi hf.
Snævélar ehf
Þorgeir Árnason ehf.
Reykhólahreppur
Steinver sf.
Ísafjörður
Bílaverið ehf.
BK bílasprautun og réttingar ehf.
Fræðslumiðstöð Vestfjarða
Gámaþjónusta Vestfjarða ehf.
H & B verslunarrekstur ehf.
H.V.-umboðsverslun ehf.
Hamraborg ehf.
Kjölur ehf.
Skipsbækur ehf.
Stál og Hnífur ehf.
Tjöruhúsið ehf.
Tréver sf
Vestfirskir verktakar ehf
Vélsmiðja Ísafjarðar hf.
Vélsmiðjan Þristur ehf.
Bolungarvík
Bolungarvíkurkaupstaður
Fiskmarkaður Bolungarv.og Suðureyrar ehf.
Jakob Valgeir ehf.
Sérleyfisferðir
Súðavík
Súðavíkurhreppur
Flateyri
RKÍ Önundarfjarðardeild
Sytra ehf.
Suðureyri
Fiskvinnslan Íslandssaga ehf.
Patreksfjörður
Einherji ehf.
Eyfaraf ehf.
Fiskvon ehf.
Flakkarinn
Grunnskóli Vesturbyggðar

Pétur Bjarnason:

Ekið yfir holt og hæðir

SÍBS lestin 2009

Vinalegar móttökur
Dagana 16. 22. september s.l. heimsóttu
starfsmenn SÍBS og aðildarfélaga Vestur
land, Vestfirði og Norðurland vestra.
Komið var við á 11 stöðum og mældur
var blóðþrýstingur, blóðfita og súrefnis
mettun. Þetta átti þó ekki við um Ísa
fjarðarbæ, Bolungarvík og Súðavík. Þar
voru ekki mælingar en starfsemi SÍBS
og aðildarfélaganna kynnt í verslunar
miðstöðinni Neistanum. Okkur var hvar
vetna vel tekið. Jafnframt því að mæla þá
var útdeilt fræðsluefni, sýndar myndir
úr starfsemi SÍBS, aðildarfélaga og Happ
drættis SÍBS. Í tilefni af sextugsafmæli
happdrættisins voru gefnir bolir og brjóst
sykurpakkar.
Þessi ferð er áþekk þeirri sem farin var
af sama tilefni haustið 2007, en styttri og
yfirferðin ekki eins mikil. Niðurstöður
mælinganna verða teknar saman og unnar
úr þeim margvíslegar upplýsingar.
Við framkvæmdina nutum við vel
vilja ýmissa aðila. Lyra sf. lagði okkur til
strimla og mælitæki fyrir blóðfitu
mælingar eins og það fyrirtæki hefur gert
frá upphafi þessara mælinga, sem upphaf
lega voru á vegum Hjartaheilla, en eru nú
sameiginlegt verkefni innan SÍBS.
Toyota á Íslandi lánaði okkur þrjá
Toyotabíla, sem við merktum í bak og
fyrir og nefndum síðan SÍBS lestina. N1
lagði okkur til bensín á bílana og auk þess
veitingar að eigin vali á öllum þjónustu
stöðvum N1 á leiðinni, sem reyndust vera
æði margar.

Þá gáfu Hjartaheill blóðþrýstingsmæla
á allar heilsugæslustöðvar sem við kom
um á. Lestarfólkið hitti umboðsmenn
happdrættisins víða á leiðinni og átti með
mörgum þeirra ánægjulegar stundir yfir
kvöldverði.
Á hverju kvöldi setti undirritaður
stutta klausu ásamt myndum inn á heima
síðu SÍBS og þannig varð til eins konar
dagbók fyrir ferðina.
Við hófum mælingar í Búðardal og
sama dag í dvalarheimilinu Barmahlíð á
Reykhólum.
Um kvöldið var ekið til Bíldudals í
gistingu á hræðilega vondum vegum eftir
miklar rigningar.

Í Vesturbyggð og á Tálknafirði var mjög
góð mæting. Leikið var á harmoniku fyrir
sjúklinga og heimilisfólk á sjúkrahúsinu
sem er jafnframt hjúkrunarheimili.
Bolum, pennum, bæklingum og blöðum
var útbýtt hvarvetna og fræðslumyndir
um starfsemi okkar voru jafnan í gangi á
meðan beðið er.
Næst fórum við til Ísafjarðar og
kynntum SÍBS og starfsemi á vegum sam
takanna í Neistanum, sem er verslunar
kjarni í miðbæ Ísafjarðar.
Þaðan lá svo leiðin yfir á Strandir, og
á Norðurland vestra allt að Skagaströnd.
Það var sama sagan þarna og í byrjun
ferðar, móttökur voru mjög góðar og
mætingin sömuleiðis. Við ferðalok þann
22. sept voru birgðir af bolum og bækl
ingum nánast á þrotum og var brugðið á
það ráð að senda ýmis gögn til þeirra sem
vildu, en fengu ekki á staðnum.
Af viðbrögðum og umsögnum gesta
okkar að dæma var ferðin vel heppnuð.
Margir komu til okkar sem ekki mæta að
jafnaði á heilsugæslustöðvarnar og þessi
skimun varð til þess að fjölmargir þeirra
fóru í frekari rannsóknir til að fá nánari
greiningu.
Það er ljóst að áframhald verður á
þessu ágæta samstarfi við heilsugæslufólk
í þeim tilgangi að auka forvarnir og
auðvelda fólki mat á heilsufari sínu.
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Hvað er Hjartaheill og hver
getur gerst félagsmaður?
Hjartaheill eru landssamtök sem taka á móti öllu fólki sem hefur áhuga á forvarnar- fræðslu- og vel
ferðarmálum og vill fylgjast með þróun í meðferð hjartasjúkdóma, lækningum og tækninýjungum,
með hag og líðan sjúklinga í huga og fjölskyldna þeirra.

√ Hjartaheill eru landssamtök hjartasjúklinga og voru stofnuð

Langar þig að vita meira um samtökin? Líttu á
heimasíðu Hjartaheilla eða hringdu í starfsmenn.

formlega 8. okt. 1983.

√ Skrifstofa félagsins er að Síðumúla 6 í Reykjavík og er opin alla

Ef þig langar að gerast félagsmaður, hringdu þá
eða sendu starfsmönnum póst á netfangið:
hjartaheill@hjartaheill.is

virka daga frá kl. 08.45 til kl. 16.00.
Sími: 552 5744, fax: 562 5744 og heimasíða: www.hjartaheill.is
þar sem hægt er að finna gagnlegar og fróðlegar upplýsingar.

√ Hjartaheill vinnur að forvarnar- velferðar- og fræðslumálum.
√ Þeir sem hafa áhuga á að gerast félagsmenn Hjartaheilla eru

hvattir til að hafa samband við starfsmenn samtakanna. Allir
þeir sem hafa áhuga á að fræðast um hjartasjúkdóma og fylgjast
með nýjustu fréttum í þróun meðferðar, lyf- og skurðlækningum
geta gerst félagsmenn.

Vantar þig aðstoð vegna veikinda, trygginga
eða réttinda eru starfsmennirnir reiðubúnir til
ráðgjafar.
Framkvæmdastjóri Hjartaheilla:
Ásgeir Þór Árnason.
Formaður Neistans:
Guðrún Bergmann Franzdóttir.

√ Innan Hjartaheilla starfa 11 félagsdeildir, þeirra á meðal er Neist
inn, sem er styrktarfélag hjartveikra barna og hófst náin
samvinna og samstarf Neistans og Hjartaheilla árið 1996.
Félögin hafa sameiginlega skrifstofu í húsakynnum SÍBS að
Síðumúla 6 og hefur samvinna frá upphafi verið mjög náin við
stjórn og starfsmenn SÍBS.

Gleymum ekki að þakka meðan færi gefst
Vinsamleg tilmæli
Ég veit - er ég dey - svo að verði ég grátinn,
þar verðurðu eflaust til taks.
En ætlirðu blómsveig að leggja´á mig látinn
– þá láttu mig fá hann strax.
Og mig, eins og aðra, sem afbragðsmenn deyja,
í annála skrásetur þú;
og hrós um mig ætlarðu sjálfsagt að segja,
en – segðu það heldur nú.
Og vilji menn þökk mínum verðleikum sýna,
þá verður það eflaust þú,
sem sjóð lætur stofna í minningu mína,
en – mér kæmi hann betur nú.
Og mannúðarduluna þekki ég þína,
sem þenurðu dánum í hag.
En ætlirðu´að breiða yfir brestina mína,
þá breiddu´yfir þá í dag.
Bjarni frá Lyngholti, Kanada.
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Afi og amma á elliheimilinu
Eldra fólkið óskar hlýju,
að einhver muni það.
Gleymd er amma og gamli afi
– geymd á vísum stað.
Lausnin kemur, leyst er biðin,
ljúft er að hverfa heim.
Þá kemur fólkið og krossar yfir
kistulok hjá þeim.
Kaffiboð og krökkt af blómum.
Já, kátleg veisla gerð.
En kærleikurinn við kistulokið
er kannski seint á ferð.
Margrét Eyjólfsdóttir
frá Flatey á Breiðafirði.

Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Heilbrigðisstofnunin Patreksfirði
Höfði sf.
Minjasafn Egils Ólafssonar
Nanna ehf.
Oddi hf.
Smur og dekkjaþjónusta
Vesturbyggð
Tálknafjörður
Bókhaldsstofan Tálknafirði
Eik ehf. - trésmiðja
Gistiheimilið Bjarmalandi ehf.
Þórsberg ehf.
Þingeyri
Brautin sf. - Sími 861 8261
Véla- og bílaþjón Kristjáns ehf.
Hólmavík
Grundarás
Heilbrigðisstofnunin Hólmavík
Kjörvogur
Hótel Djúpavík ehf.
Hvammstangi
Bílagerði ehf.
Ferðaþjónustan Dæli, Víðidal
Húnaþing vestra
Sjólíf - Selaskoðun
Skrúðvangur ehf.
Veiðifélag Arnarvatnsheiðar og
Tvídægru
Veitingaskálinn Víðigerði
Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings og Stranda
Heimilisiðnaðarsafnið
Húnavatnshreppur
Krákur ehf.
Stéttarfélagið Samstaða
Skagaströnd
Marska ehf.
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf.
Vík ehf.
Sauðárkrókur
Aldan stéttarfélag
Bílabót ehf.
Bókhaldsþjónusta K.O.M. ehf.
Héraðsbókasafn Skagfirðinga
Kaupfélag Skagfirðinga
Króksverk ehf.
K-Tak hf.
RKÍ Skagafjarðardeild
Sjávarleður hf.
Sjúkraþjálfun Sigurveigar
Steinull hf.
Stoð ehf - verkfræðistofa
Tannlækningast Páls Ragnars ehf.
Tengill ehf.
Trésmiðjan Ýr

Verslun Haraldar Júlíussonar
Vinnuvélar Guðmundar og Skúla sf.
Víðimelsbræður ehf.
Vörumiðlun ehf.
Varmahlíð
Akrahreppur - Skagafirði
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.
Hótel Varmahlíð
Langamýri fræðslusetur
Hofsós
Heiðrún G. Alfreðsdóttir
Fljót
Víkurver ehf.
Siglufjörður
Egilssíld ehf.
Akureyri
Bifreiðaverkstæði Bjarnhéðins hf.
Bifreiðaverkstæðið Baugsbót ehf.
Bílasalan Ós ehf.
Bókaútgáfan Tindur - www.tindur.is
Bónusskór - Skóhúsið
Búgarður - Búnaðar- samband
Eyjafjarðar
Bútur ehf.
Bæjarverk hf.
Dragi ehf
Farfuglaheimilið Stórholti - S: 894 4299
Félag málmiðnaðarmanna Akureyri
Félagsbúið Hallgilsstöðum
G.V. gröfur ehf.
Hafnarsamlag Norðurlands
Húsprýði sf.
Index tannsmíðaverkstæði ehf.
Kranaleiga Ben.Le. ehf.
Kælismiðjan Frost ehf.
Litblær ehf.
Ljósgjafinn ehf.
Lostæti ehf.
Lögreglufélag Akureyrar
Malbikunarstöð Akureyrarbæjar
Miðstöð ehf.
Netkerfi og tölvur ehf.
Peka ehf.
Raf ehf.
Raftákn ehf.
Samvirkni ehf.
Sjúkrahúsið á Akureyri
Svalbarðsstrandarhreppur
Tannlæknastofa Ragnheiðar Hansdóttur
Trésmíðaverkstæði Trausta hf.
Tölvís sf.
Vaxtarræktin ehf -Íþróttahöllinni
Verkstjórafélag Akureyrar og nágrennis
Vélsmiðja Steindórs hf.
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Viðar ehf.
Ösp, trésmiðja sf.

Dalvík
B.H.S. ehf, bíla- og vélaverkstæði
Dóttir Skraddarans - Gallery og
vinnustofa
Ektafiskur
G.Ben. útgerðarfélag ehf.
Gistihúsið Skeið www.thule-tours..is
Hýbýlamálun
Niels Jónsson ehf.
Tréverk hf.
Vélvirki ehf.
Ólafsfjörður
Brimneshótel ehf.
Heilsugæslustöðin Hornbrekka
Raftækjavinnustofan sf.
Sjómannafélag Ólafsfjarðar
Hrísey
Ferjan Sævar
Hvatastaðir ehf. - www.hvatastadir.is Einangrunarstöð gæludýra
Húsavík
Alverk ehf.
Fjallasýn - Rúnars Óskarssonar ehf.
Hóll ehf.
Höfðavélar ehf
Jarðverk ehf
Ljósmyndastofa Péturs
Minjasafnið Mánárbakka
Norðurlax hf.
Trésmiðjan Rein ehf.
Vermir sf.
Ökuskóli Húsavíkur ehf.
Laugar
Kvenfélag Reykdæla
Norðurpóll ehf.
Þingeyjarsveit
Reykjahlíð
Mývatnsmarkaður ehf.
Mývetningur Íþrótta-og ungmennafélag
Kópasker
Búðin Kópaskeri ehf.
Rifós hf.
Röndin ehf.
Ungmennafélag Öxfirðinga
Raufarhöfn
Önundur ehf.
Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
Trésmiðjan Brú
Bakkafjörður
Skeggjastaðakirkja
Vopnafjörður
Bílar og vélar ehf.
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Frá aðalfundi Hjartaheilla
Útdráttur úr skýrslu stjórnar frá 2007 - 2008

Ljósmyndir: Árni Rúnarsson.

Guðmundur Bjarnason, form. Hjartaheilla.

Þakkir og samstarf
Það eru nú rétt þrjú ár liðin frá því við
héldum aðalfund, þann 9. sept. 2006.
Var á þeim fundi lagt niður hið formlega
þinghald samtakanna sem gilt hafði og
ákvörðun tekin um að halda aðalfund á
þriggja ára fresti. Er þetta því fyrsti aðal
fundurinn okkar með þessu nýja sniði.

Þó að starf samtakanna hafi um margt
verið hefðbundið hefur þó ýmislegt á dag
ana drifið. Stjórnin hefur haldið þrjá til
fjóra fundi á ári og svo hafa verið haldnir
tveir formannafundir svo sem lög sam
takanna gera ráð fyrir. Skrifstofuhald
samtakanna hefur verið með svipuðum
hætti, fastir starfsmenn hafa verið Ásgeir
Þór Árnason, framkvæmdastjórinn okkar
og Guðrún Bergmann, fulltrúi, sem jafn
framt er formaður Neistans og hefur það
samstarf reynst báðum aðilum giftudrjúgt.
Þessum ágætu starfsmönnum skal hér
þakkað afar gott samstarf, svo og traust
og farsælt starf í þágu samtakanna og fé
lagsmanna allra sem ætið hafa getað leitað
til þeirra með öll sín mál, stór og smá.
Þá hefur samstarf Hjartaheilla og starfs
manna SÍBS verið með ágætum og reynst
vel. Höfum við notið þjónustu starfsfólks
SÍBS og félagsráðgjafa sem hefur verið
félagsmönnum okkar og Neistans innan
handar og aðstoðað á margvíslegan hátt.
Að undanförnu hefur einnig lögfræðingur

la tekur á

væmdastjóri á Landsspíta
Kristján Erlendsson, framk
lla.
móti söfnunarfé Hjartahei

Fulltrúar af Suðurnesjum bera saman bækur sínar.
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á vegum SÍBS unnið mikið fyrir Hjarta
heill og hefur það haft vaxandi þýðingu
fyrir starfsemina. Skal þessu samstarfs
fólki okkar þakkað fyrir þeirra ágæta starf
og góða samvinnu.
Það sem helst einkenndi starfið fyrsta
starfsárið var glíma okkar við að fá breyt
ingar á reglugerð varðandi svokallað „til
vísanakerfi“. Tókst að lokum að fá því
breytt og vona ég að félagsmenn séu nokk
uð sáttir við þau málalok. Í júnímánuði
2007 héldum við formannafund norður á
Akureyri. Var vel mætt á þann fund frá
öllum deildunum svo og formenn starfs
nefnda. Á fundi þessum óskaði formaður
okkar, Vilhjálmur Vilhjálmsson, að láta af
störfum og að hverfa úr stjórn samtakanna.
Lá þá beinast við að varaformaður tæki
við formannsembættinu og hef ég reynt
að gegna því eftir bestu getu. Nýr vara
formaður var á þessum fundi kosinn
Aðalsteinn Valdimarsson. Var Vilhjálmur
heiðraður og honum veitt heiðursmerki
samtakanna fyrir giftudrjúg störf. Vil

Allir á iði í salnum. Málin

rædd af kappi.

Ingibjörg Pálmadóttir, fyrrverandi ráðherra og verndari Go Red
hreyfingarinnar á Íslandi flytur skemmtilegan pistil.

ég einnig hér þakka honum, fyrir hönd
okkar allra, hans framlag og óeigingjarna
starf í þágu samtakanna um langt árabil.
Þá var á þessum fundi mættur nýr ritstjóri
Velferðar, Þórir S. Guðbergsson. Var hann
boðinn velkominn til starfa. Hefur hann
ritstýrt blaðinu okkar af miklum myndug
leika síðan og hafa verið gefin út tvö til
þrjú blöð á hverju ári með fróðleik, frétt
um og viðtölum við lærða og leika og hef
ur blaðið fengið góða dóma. Færi ég Þóri
bestu þakkir fyrir hans ágætu störf í þágu
blaðsins og samtakanna.
Hjartaheill hafa, á þessum árum,
staðið að tveimur kynningar- og mælinga
ferðum um landið í samstarfi við SÍBS.
Árið 2007 var farið um Norðaustur- og
Austurland. Var þetta ströng 10 daga ferð
og mælingar framkvæmdar á 17 stöðum.
Þessi harðsnúna liðsveit SÍBS og Hjarta
heilla fór aftur nú í haust um Vestfirði og
Norðvesturland. Var þetta 7 daga ferð og
11 staðir heimsóttir. Segja má að ferðir
þessar hafi tekist frábærlega vel og aðsókn
að kynninu og mælingum verið mjög góð
á öllum stöðunum. Mælingarnar voru all
ar gerðar í góðu samstarfi við heilsugæslu
stöðvar á viðkomandi stöðum.
Afmælisár
Árið 2008 var merkisár í sögu samtakanna
þar sem 25 ár voru liðin frá stofnun

Jónas Jóhannsson, formaður

þeirra. Snemma á árinu ákvað stjórnin
að reyna að láta á samtökunum bera og
að sér kveða á þessu afmælisári. Áttum
við í því skyni fund með forsvarsmönnum
Landspítala-Háskólasjúkrahúss og nokkr
um hjartalæknum og báðum þá að hugsa
málið með okkur og gefa okkur hug
myndir um með hvaða hætti við gætum
lagt eitthvað að mörkum sem skipti máli
fyrir spítalann og í þágu hjartasjúklinga.
Fljótlega kom upp sú hugmynd að ef
samtökin treystu sér til að leggja um
talsvert fjármagn að mörkum til kaupa á
nýju hjartaþræðingatæki fyrir spítalann
yrði ráðist í það stórvirki. Ljóst var þó
að Hjartaheill mundi aldrei verða „stóri“
fjármögnunaraðilinn í því verkefni. For
svarsmenn spítalans sögðu hins vegar
að ákvörðun um framlag og stuðning
ur við málið af hálfu Hjartaheilla gæti
orðið „þúfan sem velti hlassinu“ eða með
öðrum orðum leitt til þess að í verkið yrði
ráðist þó meirihluti fjárins yrði að koma
annars staðar frá. Eftir nokkrar umræður
og fundahöld gáfum við yfirlýsingu um
að við mundum ábyrgjast a.m.k. 25 mill
jónir króna eða sem svaraði einni milljón
króna fyrir hvert starfsár samtakanna, til
verksins. Tækið var pantað og breyting
ar á húsnæðinu hófust. Þetta verkefni
setti mark sitt á starf samtakanna allt það
ár. Söfnunarátakið hófst og þann 3. des

fndar.

kjörbréfa- og uppstillingane

Kristján Smith, gjaldkeri,

les reikninga stjórnarinnar
.

heilla, fer yfir

rnarmaður í stjórn Hjarta

Magnús Þorgrímsson, stjó
stöðuna.

ember 2008 afhentum við 10 milljónir
króna sem þá þegar höfðu safnast. En
betur mátti ef duga skyldi og hægt yrði
að standa við loforðið um 25 milljónirn
ar. Var því ákveðið að efna til söfnun
arátaks í samvinnu við Stöð 2 og átti
það að gerast í nóvember á s.l. ári. Allir
vita svo hvaða áföll dundu yfir þjóðina á
haustdögum í fyrra og var ekki talið ger-
legt að efna til fyrirhugaðs átaks við þær
aðstæður. Var þessum atburði því frestað
fram yfir áramót og efnt til söfnunarátaks
ins þann 28. mars s.l. Tókst söfnunin vel
að okkar mati þrátt fyrir erfiðar aðstæður í
þjóðfélaginu. Tókst okkur þegar upp var
staðið að standa við upphaflegt fyrirheit
okkar eða loforð og nokkru betur. Sam
tals höfum við afhent LSH 32.2 millj. kr.
Sveinn Guðmundsson, formaður
Hjartaheilla á höfuðborgarsvæðinu, tók að
sér að vera verkefnisstjóri söfnunarátaks
ins og eru honum færðar bestu þakkir
fyrir hans framlag. Og það sem mestu
máli skipti, – tækið var keypt og formlega
tekið í notkun við hátíðlega athöfn þann
8. desember 2008. Tækið og framkvæmd
in öll hefur svo sannarlega sannað gildi
sitt og er nú nánast búið að vinna upp
þann langa biðlista vegna hjartaþræðinga
sem var með öllu orðinn óviðunandi. Við
getum vissulega verið mjög stolt af þessu
verkefni samtakanna okkar.

Valborg Jónsdóttir segir frá

veru sinni í félaginu.
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Annar formannafundurinn var haldinn í Vestmannaeyjum þann 6.
september 2008. Að loknum hefðbundnum fundarstörfum fóru
fundarmenn í fróðlega skoðunarferð um Vestmannaeyjar undir traustri
leiðsögn Hjartar Hermannssonar, formanns Hjartaheilla í Eyjum.
Samstarf við yfirvöld
Á undanförnum árum höfum við átt gott samstarf við Alþingi. Við höf
um fengið mikilvægan stuðning á fjárlögum, bæði til félagsstarfsins og
einnig til einstakra sérverkefna s.s. útgáfu- og fræðslustarfs. Samtökin
eru vonandi komin út úr þeim rekstrarvanda sem við var að glíma á
árum áður og tvö seinustu árin er afgangur á rekstirnum. Er það mikið
fagnaðarefni því að frjáls félagasamtök eins og þessi er ekki hægt að reka
með halla og í stöðugu fjársvelti.
Við höfum einnig reynt að eiga sem best samstarf við heilbrigðis
ráðuneytið og þá ráðherra sem þar hafa setið að undanförnu. Við vitum
að stjórnvöld eiga nú í miklum erfiðleikum og glíma við niðurskurð
í ríkisrekstri. Og það mun því miður einnig bitna á heilbrigðis
þjónustunni. Um mitt sumar var tilkynnt að Bráðamóttöku LandspítalaHáskólasjúkrahúss við Hringbraut yrði lokað á næsta ári og hún flutt í
Fossvoginn. Hjartaheill höfðu af þessu miklar áhyggjur vegna félags
manna sinna og skjólstæðinga þar sem hjartadeildin og þræðingartækin
eru við Hringbrautina en ekki í Fossvoginum. Við veltum fyrir okkur
hvort hávær mótmæli væru líkleg til árangurs en ákváðum að reyna
frekar aðrar leiðir og höfðum samband við forsvarsmenn spítalans
sem lofuðu að ræða málið við okkur áður en endanlegar ákvarðanir
yrðu teknar. Við fögnuðum þessu viðhorfi, að rætt skyldi við samtök
sjúklinga, og við það var staðið er forstjóri LSH mætti til fundar við
samtökin þann 9. september s.l. Nú er stefnt að því að halda áfram
opinni bráðamóttöku við Hringbraut fimm daga vikunnar en um helgar
í Fossvogi. Þó vissulega sé hér um skerta þjónustu að ræða töldum
við þetta til bóta frá því sem fyrirhugað var. Auk þess var á fundinum
sagt frá hugmyndum um stofnun sérstakrar Hjartamiðstöðvar LSH og
okkur boðið að skipa fulltrúa í nefnd til undirbúnings. Þá höfum við
einnig að undanförnu tekið þátt í nefndum sem fjallað hafa um skipu
lag lyfjamála. Ég tel mikilvægt að við sinnum og tökum þátt í starfi
af þessu tagi, sé okkur boðið til slíks samráðs. Á þann hátt getum við
komið okkar sjónarmiðum á framfæri og reynt að hafa áhrif en lýsi því
jafnframt yfir að með því erum við ekki að samþykkja þá niðurstöðu
sem kann að verða eða taka ábyrgð á þeim aðgerðum sem gripið er
til. Þær hljóta að verða að byggjast á faglegu mati heilbrigðisstarfsfólks
og heilbrigðisyfirvalda og falla undir pólitíska ábyrgð þeirra sem með
völdin fara hverju sinni.
Stöndum þétt saman og eflum samtökin til dáða
Að lokum vil ég nefna að okkur finnst sem samtökin okkar séu enn
ekki nógu öflug og ekki nógu áberandi. Það var býsna snúið að
standa í þessu stórvirki sem fjáröflun afmælisársins var og reyndist
okkur fremur erfitt að vekja athygli á okkar baráttumálum. Það er
eins og almenningur sé ekki nógu meðvitaður um hversu alvarlegir
sjúkdómar það eru sem herja á hjartasjúklinga og hversu mikinn toll
þessir sjúkdómar taka á ári hverju. Og það þrátt fyrir að nánast hver
einasta fjölskylda í landinu hefur orðið fyrir áföllum af þessu tagi. Það
gladdi okkur því mjög þegar hópur vaskra kvenna gekk til liðs við sam
tökin s.l. vor. Við væntum mikils af þessum þróttmikla hópi og vitum
að þær munu efla félagsstarfið. Ég vil því hvetja ykkur, ágætu félags
menn, til að leggja samtökunum allt það lið sem þið getið og reyna eftir
fremsta megni að efla starfið og fá fleiri einstaklinga til liðs við okkur.
Það eykur kraft og þrótt samtakanna í heild og gerir Hjartaheill færari
um að sinna sínu mikilvæga þjónustuhlutverki í þágu félagsmanna
sinna og skjólstæðinga.
Stöndum saman og eflum samtökin okkar til enn frekari dáða!

Daníeli Björnssyni, fulltrúa Lionshreyfingarinnar voru þökkuð
framlög þeirra til Hjartaheilla.

jálfari.

Auður Ólafsdóttir, sjúkraþ

Sonur Unnar Sigtryggsdóttur tekur á móti viðurkenningu fyrir
móður sína.

Gísli Júlíusson, formaður Hja

rtaheilla á Norðurlandi.
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Rauði kjóllinn (GoRed) kominn
til íslenskra kvenna !
Á konudaginn 22. feb. sl var haldinn svo
kallaður GoRed dagur í fyrsta sinn á Ís
landi.
GoRed átakið er alheimsátak, á veg
um World Heart Federation. Um er að
ræða alþjóðlegt langtímaverkefni sem
hófst í Bandaríkjunum og víða í Evrópu
árið 2006. Verndari átaksins á Íslandi er
Ingibjörg Pálmadóttir, fyrrum heilbrigðis
ráðherra. Sjá heimasíðu Hjartaverndar
www.hjarta.is

samtakanna, þ.e. að kynin eru ekki alveg
eins og að hjartasjúkdómur getur þýtt
annað fyrir konu en karl og birtist þeim
oft öðruvísi.
Hugmyndum sínum komu konurnar
á framfæri með því að senda HjartaHeill
bréf með áskorun um að stofnuð yrði
sérstök kvennadeild innan samtakanna
og lístu nokkrar sig tilbúnar til að koma
að stofnun slíkrar deildar.

Ingibjörg Pálmadóttir, verndari Go Red samtakanna.
Í aðdraganda GoRed dagsins hittust
átta konur með hjartasjúkdóm, fyrir
milligöngu Ingu Valborgar Ólafsdóttur
hjúkrunarfræðings á göngudeild krans
æðasjúklinga á LSH. Þessar konur ræddu
saman um sjúkdóminn og eftirmála þess
að greinast með hjartasjúkdóm. Allar
höfðu þær þá reynslu að finnast þær einar
í veikindum sínum og söknuðu þess að
hitta ekki aðrar konur með svipaða lífs
reynslu. Engin þeirra hafði gengið í sam
tökin HjartaHeill. Lýstu þær áhuga á að
finna vettvang þar sem konur með hjarta
sjúkdóma gætu komið saman og hitt aðrar
konur. Sameinuðust þær um að skrifa
undir áskorun til Hjartaheilla um að stofn
uð yrði kvennadeild innan samtakanna.
Þessar konur lýstu sig reiðubúnar til að
koma að undirbúningi stofnun slíkrar
deildar og starfa innan hennar. Var það
álit fagmanna á göngudeild kransæða
sjúklinga að kvennadeild innan Hjarta
Heilla félli vel að hugmyndum GoRed

Þessar konur voru svo boðnar á fund
Hjartaheilla 20. apríl, (Ásgeiri fram
kvæmdastjóra HjartaHeilla, Guðrúnu
Bergmann, fulltrúa, og Margréti, félags
ráðgjafa var boðið). Á fundinum var
ákveðið að boða til stofnfundar kvenna
deildar innan HjartaHeilla og fengu þær
vinnuheitið Hjartadrottningarnar.
Stofnfundurinn var svo haldinn 5.maí
2009. Guðmundur Bjarnason formaður
stjórnar HjartaHeilla bauð konurnar vel
komnar og sagði frá samtökunum. Tólf
konur mættu á stofnfundinn og voru þær
ákveðnar í að boða fljótt til fræðslu og
skemmtifundar. Fræðslu og skemmtifun
dur var svo haldinn 26.maí, með yfirskrift
inni ,,KONUR HAFA LÍKA HJARTA“. Um
30 konur mættu og áttu saman ánægju
lega kvödstund þar sem boðið var upp
á fræðslu, skemmtun og veitingar. Mag
nea B. Jónsdóttir, sálfræðingur, var með
erindi um sálrænar afleiðingar alvarlegra
sjúkdóma. Þorgeir Ástvaldsson kom og

miðlaði af gleði og alvöru og Aðalbjörg
Sigþórsdóttir sagði frá reynslu sinni af því
að fá hjartasjúkdóm.
Það sem af er hausti hafa Hjarta
drottningarnar haldið tvo fundi í
Síðumúlanum. Fyrri fundurinn var hald
inn 13. okt. Þá kom Valgerður Hermanns
dóttir hjúkrunar- og lýðheilsufræðingur
og sagði frá rannsókn sinni á upplifun
kvenna af hjartasjúkdómum og viðhorfi
þeirra til veikinda. Síðari fundurinn var
27.okt. þá kom Hallgerður Anna Jóhanns
dóttir og kenndi konunum skemmtilega
prjónatækni. Þessi uppákoma vakti mikla
ánægju og var það samdóma álit kvenn
anna að fátt væri meira róandi og hjarta
styrkjandi en að prjóna.
Þann 10. nóv. var enn fundur Hjarta
drottninganna en þá kom Bylgja Valtýs
dóttir, upplýsingafulltrúi Hjartaverndar,
og verkefnissjóri GoRed á Íslandi og farið
var yfir aðkomu Hjartadrottninganna að
næsta GoRed degi sem verður í febrúar
og þangað eru að sjálfsögðu allar konur
velkomnar.				
M.A.

Stuðningshópar
hjartasjúklinga!
Hjartasjúklingum stendur til boða
að taka þátt í stuðningshópi hjá
Margréti Albertsdóttur, félagsráð
gjafa. Hóparnir hittast á mánudögum
kl. 14.30 - 16.00 í Síðumúla 6. Hægt
er að skrá sig á netfangið:
margret@sibs.is eða að hringja á skrif
stofu Hjartaheilla, sími 552 5744.
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Heiðursmerki fyrir vel unnin störf
Á aðalfundi Landssamtaka hjarta
sjúklinga, Hjartaheilla afhenti framkvæmdastjóri Hjartaheilla, Ásgeir Þór
Árnason, tveimur konum heiðursmerki
fyrir vel unnin störf og fara orð hans
hér á eftir.

Unnur Sigtryggsdóttir
Unnur Sigtryggsdóttir útskrifaðist frá
Hjúkrunarskóla Íslands árið 1967 og hóf
störf hjá Landspítalanum sama ár.
Hún varð hjúkrunardeildarstjóri (eða
deildarhjúkrunarkona eins og það hét þá)
á hjartadeild Landspítalans árið 1974 og
gegnir því starfi enn í dag.

Unnur hefur alla tíð borið hag hjarta
sjúklinga fyrir brjósti og unnið að velferð
þeirra af miklum áhuga og einurð.
Hjartadeildinni hefur hún stýrt farsæl
lega, áunnið sér trausts og virðingar
sjúklinga, aðstandenda þeirra sem og
samstarfsfólks.
Því var það ekki erfitt val fyrir stjórn
Hjartaheilla að veita Unni heiðursmerki
samtakanna.
Unnur getur því miður ekki verið með
okkur í dag, hún bað fyrir bestu kveður
og þakklæti.
Sonur hennar Sigtryggur Hilmarsson
veitir heiðurs-merkinu viðtöku fyrir hönd
móður sinnar.

Auður er bóngóð, hún hefur aldrei
sagt nei við fjölmörgum verkefnum sem
við höfum falast eftir að hún komi að.
Hún hefur verið ráðagóð í flóknum
verkefnum er tengjast skipulags-breyt
ingum á starfsemi SÍBS.
Því er það mér mikill heiður að fá að
afhenda Auði heiðursmerki samtakanna
fyrir vel unnin störf fyrir Hjartaheill,
landssamtök hjartasjúklinga.

Auður Ólafsdóttir
Auði þarf vart að kynna fyrir flestum sem
hér eru. Hún hóf störf hjá HL- stöðinni í
Reykjavík árið 1989 er stöðin var tekin í
notkun, þá sem yfirsjúkraþjálfari.
Auður sýndi strax mikinn áhuga á
velferð hjartasjúklinga og tók að sér ýmis
stjórnarstörf fyrir samtökin.
Hún sat í stjórn Félags hjartasjúklinga
á Reykjavíkursvæðinu í 16 ár. Hún situr í
stjórn SÍBS fyrir landssamtökin og nýtur
mikils trausts í því starfi.

Bílinn fer í skoðun einu sinni á ári
- hversu oft ferð þú í skoðun?

HJARTAHEILL, LANDSSAMTÖK HJARTASJÚKLINGA | SÍÐUMÚLA 6 | 108 REYKJAVÍK
SÍMI 552 5744 | FAX 562 5744 | WWW.HJARTAHEILL.IS
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Þökkum eftirtöldum aðilum góðan stuðning
Ferðaþjónusta Syðri-Vík - S: 473 1199
Sláturfélag Vopnfirðinga
Verktakafyrirtækið Ljósaland ehf.
Egilsstaðir
Ársverk ehf
Barri hf.
Bílaverkstæði Austurlande ehf.
Bókhaldsþjónusta Þórhalls Haukssonar
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Bólholt ehf.
Dvalarheimili aldraðra
Gistihúsið Egilsstöðum
Hákon Hansson
Hitaveita Egilsstaða og Fella
Hótel Svartiskógur
Jón E. Jónsson
Miðás hf.
Myllan ehf.
Rafey ehf.
Rafholt Austurland ehf.
Skógrækt ríkisins
Steindór Jónsson ehf.
Tindaberg ehf.
Tréiðjan Einir hf.
Trésmiðja Guðna Þórarinssonar
Verkfræðistofa Austurlands hf.
Verslunin Skógar ehf.
Vísindagarðurinn ehf.
Þ.S. Verktakar ehf.
Ökuskóli Austurlands
Seyðisfjörður
Jón Hilmar Jónsson - Rafverktaki
RKÍ Seyðisfjarðardeild
Seyðisfjarðarkaupstaður
Seyðisfjarðarkirkja
Reyðarfjörður
Launafl ehf.
Sigfússon ehf
Skólaskrifstofa Austurlands
Eskifjörður
Eskja hf.
Kría veitingasala ehf.
Neskaupstaður
Bílaverkstæði Önundar Erlingssonar
Egilsbúð - Ölver ehf.
Hársnyrrtistofa Sveinlaugar
Þórarinsdóttur
Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.
Samvinnufélag útgerðarmanna
Tónspil ehf.
Fáskrúðsfjörður
Dvalarheimili aldraðra
Loðnuvinnslan hf
Vöggur ehf.
Vöruflutningar Óskars Gunnarssonar

Stöðvarfjörður
Ástrós ehf
Höfn
Ferðaþjónusta Brunnavöllum
Ferðaþjónustan Gerði
Hársnyrtistofan Jaspis
Hátíðni hf.
Iceland Pelagic ehf.
Ís og ævintýri ehf.
Króm og hvítt ehf.
Málningarþjónusta Hornarfjarðar sf.
Nesgarður ehf.
Vélsmiðjan Foss ehf
Þrastarhóll ehf.
Selfoss
ATGEIR invest ehf
Bakkaverk ehf.
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bisk-verk ehf.
Bjarnabúð
Bókaútgáfan Björk
Búnaðarfélag Grafningshrepps
Búnaðarsamband Suðurlands
Byggingarfélagið Árborg ehf.
Do-Re-Mi - Eyrarvegi 5 - Sími 482 4181
Ekus ehf.
Fossvélar ehf.
Fræðslunet Suðurlands
Garðyrkjust Syðri-Reykjum 4 ehf.
Grímsnes & Grafningshreppur
Heilbrigðisstofnun Suðurlands
Jeppasmiðjan ehf.
Kvenfélag Grímsneshrepps
Motivo ehf. - S: 482 1700
Gjafavöruverslun - Austurvegi 9
Múrfag ehf.
Pípulagnir Helga ehf.
Rafmagnsverkstæði Jens og Róberts
Renniverkstæði Björns Jenssen
Sjúkrakassaþjónustan ehf.
Tískuverslunin Lindin - Eyrarvegi 29
Veiðisport ehf - www.veidisport.is
Verslunin Íris, Kjarnanum
Vinnuvélar - Svínavatni
Hveragerði
Eldhestar ehf. - Vellir Ölfusi
Hannyrðabúðin
Heilsustofnun N.L.F.Í.
Konungur Dýranna ehf.
Raftaug ehf.
Ökukennsla Eyvindar
Þorlákshöfn
Fiskmark ehf.
Frostfiskur ehf.
Hafnarvogin
Hreingerningaþjónusta Suðurlands
Ísfélag Þorlákshafnar

Stokkseyri
Durinn ehf. - www.durinn.is
Shellskálinn Stokkseyri
Laugarvatn
Ásvélar ehf.
Flúðir
Áhaldahúsið Steðji
Flúðaleið ehf.
Flúðasveppir ehf.
Kaffi-Sel Sími 486 6454
Vélaverkstæðið Klakkur
Hella
Hestvit ehf.
Rangá ehf.
Varahlutaverslun Björns Jóhannssonar
Vörufell
Hvolsvöllur
Búaðföng/bu.is ehf.
Eining sf.
Ferðaþjónustan Stórumörk
Gallery Pizza ehf.
Gistiheimilið Ásgarður
Héraðsbókasafn Rangæinga
Vík
Hótel Höfðabrekka ehf
Hrafnatindur ehf.
Þórisholt ehf.
Kirkjubæjarklaustur
Ferðaþjónustan Geirlandi ehf
Icelandair Hotel Klaustur
Vestmannaeyjar
Axel Ó
Bergur ehf.
Bessi ehf.
Bílaverkstæði Sigurjóns
Bílverk ehf.
Bókasafn Vestmannaeyja
Eyjavík ehf.
Hárstofa Viktors
Huginn ehf
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Kristján Egilsson
Miðstöðin ehf.
Ós ehf.
Pétursey ehf
Prentsmiðjan Eyrún ehf.
Siglingatæki ehf.
Sparisjóður Vestmannaeyja
Verslunin Miðbær sf.
Vélaverkstæðið Þór hf.
Vinnslustöðin hf.
Volare - www.gjafavara.is
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Óskum félögum og landsmönnum gleðilegra jóla
Stjórnir Hjartaheilla um allt land og stjórn landssamtaka
hjartasjúklinga þakkar félögum og velunnurum framlag og samhug.
Óskum ykkur og fjölskyldum ykkar gleðilegra jóla, friðar og farsældar
á komandi tímum.

